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  ر ـكـش
  

أسجد  تعالى شكرا وحمدا على كل النعم التي غمرني بھا وھي ال تعد وال 
كما أسجد  شكرا وحمدا على رحمتھ الواسعة بي فقد آمني من .. تحصى 

خوف وأنزل على قلبي السكینة والحمایة في كل الحروب التي خضتھا في 
   . . ونعم النصیرإنھ نعم المولى .. الوطن أرضا وشعباسبیل هللا دفاعا عن 

  
  ثم أتوجھ بالشكر والتقدیر ألسرة تحریر جریدة الھدف الكویتیة 
  لما قامت بھ من مجھودات كبیرة ومھارات صحفیة احترافیة 
  لنشر معظم ما جاء في ھذا الكتاب من مواد علمیة وتاریخیة 

  في جمیع أنحاء العالم 
  
  

  أسامة السعداوي . د
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 مقدمة
زمن ..  الناس فیلما من أفالم الخیال العلمي  مناشاھد كثیر ة ال یلم آل و ف .. ھ

ود  ین وتع خص مع وفیھ یتخیل المؤلف أنھ صنع آلة أشبھ بالسیارة یركبھا ش
بھ في الزمن لمدة أقصاھا مائتي عام لیعیش قصة وھمیة من قصص الحب 

  .ا والخیال ال یغني عن الواقع شیئ.. إنھ مجرد خیال ال واقع لھ . والدراما 

سعداويآلة المھندس .. فقد سماھا العلماء .. أما آلة الزمن الثانیة   .. أسامة ال
ا  سبة لمخترعھ صري ن الم الم ال الع ي مج ل ف اع طوی ھ ب ذي ل شھیر وال ال

ى.. المخترعات الحدیثة  د أساسا عل ة تعتم داث وھي آل ات أح ساب توقیت  ح
كسوف الشمس وخسوف القمر في التاریخ القدیم وحتى آالف السنوات بدون 

كما تعتمد على حساب موقع الشمس وموقع القمر باإلضافة .. أي خطأ یذكر 
سنوات  اریخ الماضي آلالف ال ي الت إلى مواقع الكواكب والبروج الشمسیة ف

ھ و.. بدقة بالغة  ّقد كان الدكتور أسامة السعداوي ھو أول من نبـھ العالم كل
ة  سان والبیئ ى االن سوف عل سوف والخ ات الك داث وتوقیت ة أح ألھمی

سة   واألرض  اة الخام ي القن ة ف روض التلیفزیونی شرات الع الل ع ن خ م
ام  ن ع دءا م صریة ب ن.. م ١٩٩١الم ة وم االت البالغ شرات المق الل ع  خ

ثم من خالل كتب .. م ١٩٩٦األھمیة في جریدة الھدف الكویتیة بدءا من عام 
ت  ى اإلنترن ذت .. ومواقع ومناقشات الدكتور أسامة السعداوي عل دھا أخ بع

ي  سوف الت ات الك شر توقیت مؤسسات علمیة عالمیة مثل ناسا وویكیبدیا في ن
ص ة والع ف األزمن ي مختل دثت ف ى .. ور ح ى أرق ستند عل ة ت ة حقیقی ا آل إنھ

   .آلة أصبحت معروفة ومحبوبة في العالم كلھ .. العلوم التكنولوجیة الحدیثة 

اق  وقد ي أعم رة ف ة ومثی قامت آلة المھندس أسامة السعداوي برحالت طویل
ى صل إل اریخ ت ن  الت ا ع ة وأخبرتن داثا ھام ا أح فت لن سنین ووص آالف ال

ي و .. البالغة التأثیر أحداث التاریختواریخ وقوع كثیر من  شف ساعدت ف ك
ل أسرار دا من قب ا أح م یعرفھ ل حل شفرة  .. مذھلة ل ویم المصري  مث التق

ات  الصور المصریة الفرعونیة وحل شفرة .. القدیم الفرعوني .. وھي بالمئ
ز أبو الھول وأن سالم  ما ھو إال رم ھ ال راھیم علی سیدنا إب دیم ل .. فرعوني ق

ال العمالق المعروف خطأ  مًوأن التمث اني بإس سیس الث ز  رم ا ھو إال رم م
سالم  ھ ال سیدنا موسى علی زیس وأن.. فرعوني ل ا ھي إال إی ریم  م ستنا م

 حل شفرة اللغة المصریة ومثل المساھمة في.. ا السالم العذراء البتول علیھ
  .. ألول مرة في التاریخ بصورة صحیحة  القدیمة

٥  



ذین م ال صریین ھ دماء الم ف أن ق رج وكی م ب وا إس ذراء أطلق ى  الع عل
سادسة من  المجموعة ة ال ذراء النجمی ریم الع سیدة م سبة لل ة ن روج الفلكی الب

ر من (القدیمة  منذ عھد المملكة سجلوھا في نصوصھم وآثارھم التي منذ أكث
 كلھاالمذھلة و اإلكتشافات العدیدة وغیرھا من.. وحتى ما قبلھا )  سنة٥٠٠٠

ة  ة الدامغ البراھین العلمی دة ب سبوق . مؤی ر م ھ انجاز علمي غی  انجاز.. إن
ي  مصري سانیة ف سیرة االن ى الم ر عل غ األث ھ أبل یكون ل شرف س ي م عرب

  . المستقبل باذن هللا تعالى
  

  
  
ة رغم أنني عالم ومھندس محترف في مجالو وم الھندسیة االلكترونی ..  العل

ة  ة الھام داث التاریخی ب األح ة وترتی وى دراس ا أھ ت دائم ي كن اال أنن
دثت  ي ح اكن الت صور واالم د الع دوثھا وتحدی واریخ ح د ت صنیفھا وتحدی وت

  . .بھا 
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د یعطي  ب والتحدی ذا الترتی انھا في حقیقة األمر رؤیة مختلفة للتاریخ ألن ھ
أثیر واقعیة أكثر وفھما  دھا عن ت داث ویبع ذه االح أوضح واقتناعا أعمق بھ

ائق  ى حق ان عل ن االحی ر م ي كثی ب ف د تتغل ي ق شاعر الت ف والم العواط
ور  شوق .. األم ن ال ر م سان بكثی ا االن سأل عنھ رة ی داثا كثی اك أح وھن
   :منھا على سبیل المثال..واللھفة 

  
   وكیف وأین ھبط؟.. متى ھبط سیدنا آدم الى األرض؟ 

   
سفینتھ؟ م وح ب ى أبحر سیدنا ن ع؟ .. ت ان .. ومن أي موق دث الطوف ى ح ومت

   العظیم؟
  

  ما ھو التسلسل الحقیقي لتواریخ األحداث الھامة للحضارات القدیمة؟ 
  

  قیقیة لبعض الشخصیات التاریخیة الھامة؟ حھي تواریخ المیالد الما 
  

  .. ل  مثوغیرھا من مئات األسئلة التي تراود فكر وخیال االنسان

 ما ھو العمر الحقیقي للتاریخ المصري القدیم؟

   وماذا مدون فیھ؟حجر بالیرموما ھي أھمیة نصوص 

ىاذا متى ولم ذه األھرالماذا بن ل ھ دماء ك ي م المصریون الق ات الضخمة ف
   صر الوسطى؟منطقة م

  ماذا كان یمكن أن یحدث لمصر بدون وجود ھذه األھرامات؟ 

  كیف ومتى ولماذا بنى خوفو ھرمھ المعجزة؟ 

  ما ھي الطاقة المبذولة في بناء ھرم خوفو منفردا؟ 

  وما ھي الطاقة المبذولة في بناء كل أھرمات مصر الفرعونیة؟

ي غزت مصر علمتى و الم الت ا لماذا حاولت كل جیوش الع دى تاریخھ ى م
  ولماذا فشلت في ھدمھ؟ .. الطویل ھدم الھرم األكبر 
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  لمن یرمز معبد أبو سنبل في النوبة؟ 

  

اء  شل علم اذا ف ة؟ ولم ات الھیروغلیفی صوص األھرام ة ن ي أھمی ا ھ م
  المصریات في حل شفرتھا إلى اآلن؟ 

 ما ھي أھمیة منطقة أھرامات الجیزة في التاریخ القدیم؟ 

  یتھا في تكوین وتشكیل الدیانة المصریة القدیمة؟ وما ھي أھم
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  ما ھي أھمیة أبو الھول؟ ولمن یرمز؟ 

  

  ما ھي دیانة مصر الفرعونیة؟ وما ھو معنى كلمة آمون ومعنى كلمة أمون؟

  من ھو رع؟ 
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  ومن ھو حورس؟ 

  

  ومن ھو تحوت؟ 

  

  

  ومن ھو إیمحتب؟ 
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دم صریون الق دفن الم ان ی اذا ك ة لم ى منطق ة عل دیھم متقاطع اھم وأی اء موت
   القلب؟

  

  ما ھي أھمیة نصوص كتاب الموتى؟ وما ھو اسمھ المصري الحقیقي؟ 

ویم  فرة التق ل ش ي ح ھ ف اریخ كل دى الت ى م الم عل اء الع ل علم شل ك اذا ف لم
 المصري القدیم؟ 

ذ فجر متى و لماذا تعرضت مصر للعدید من الغزوات العسكریة الشرسة من
  إلنسان؟ تاریخ ا
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ذه  ما ھي أھم مصادر الثروة الحقیقیة في مصر الفرعونیة؟ وكیف سرقت ھ
  المصادر؟ 

ة  ة القدیم د المملك ي عھ ما ھي الحدود الجغرافیة الحقیقیة للدولة المصریة ف
   وما قبلھا؟

ت؟ ومن  اء إیالت والبحر المی ین مین ائي الواصل ب ر الم م ردم المم لماذا ت
اریخ المصري .. تم ذلك متى  الذي قام بردمھ؟ وفي أي عھد من عصور الت

  القدیم؟ 

  

ت  اذا كان دافھم؟ وم وا أھ اذا غزوا مصر؟ وھل حقق من ھم الھكسوس؟ ولم
  دیانتھم قبل الغزو؟ 

ل  انتھم قب ت دی اذا كان دافھم؟ وم وا أھ ل حقق صر؟ وھ رس م زا الف اذا غ لم
  الغزو؟ 
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ا دافھم؟ وم وا أھ ل حقق صر؟ وھ ان م زا الروم اذا غ ل لم انتھم قب ت دی ذا كان
  الغزو؟ 

اممتى  اذا ق ان  لم دارس بالروم ة وإغالق الم د المصریة القدیم دمیر المعاب ت
  والجامعات المصریة؟

  ولماذا أوقفوا التعامل بالكتابة المصریة القدیمة بجمیع أشكالھا؟ 

  وھل نجحوا في وضع بدیل لھا؟ 

 كانت دیانتھم قبل لماذا غزا العرب مصر؟ وھل حققوا أھدافھم؟ وماذامتى و
  االسالم؟ 

ھ خالل عامین  راد شعب بأكمل ین أف ا ب دة تمام ھل من الممكن نشر لغة جدی
  فقط لتصبح ھي لغتھ األم؟ 

راد شعب مصر خالل  ین أف فمثال ھل من الممكن نشر اللغة الصینیة اآلن ب
ط  امین فق ھ  .. ع دثار لغت ع ان ھ م ى ل ضاریة األول ة الح ي اللغ صبح ھ لت

  منطوقة تماما؟المصریة ال

ین سكان  شر سنوات ب ل من ع ھل من الممكن نشر دیانة جدیدة تماما في أق
  عدة دول غیر متجانسة لغویا؟ 

  ماذا كانت دیانة المصریین القدماء؟ 

  :بأي لغة كانت تتحدث إمرأة فرعون عندما قالت

وم  رب ابن لي عندك بیتا في الجنة ونجني من فرعون وعملھ ونجني من الق
   ن؟الظالمی

ة  ة اإلنجلیزی ة باللغ سیة .. ھل ذكرت ھذه الجمل ة .. أو الفرن أو .. أو الیونانی
  أو الصینیة؟ .. الروسیة 

ة  ون المؤمن رأة فرع ة ام ت دیان اذا كان بحانھ .. وم ـھ س ا الل رب بھ ي ض الت
  المثل األعلى لكل المؤمنین في جمیع العصور؟ 
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  : ا معنى قولھماذا كانت دیانة سیدنا موسى علیھ السالم؟ وم

  ؟وقال موسى یا قوم إن كنتم آمنتم باللـھ فعلیھ توكلوا إن كنتم مسلمین

ى مصر متى و لماذا كانت العدید من الوفود األوروبیة واآلسیویة تحضر إل
   ؟بأعداد ضخمة

  

   سنة قبل المیالد؟ ١٥٠٠في عھد المملكة الحدیثة حوالي ھل كان ذلك 

  ومتى تم بناء المسجد األقصى؟ .. ؟ تم بناء المسجد الحراموكیف متى 

سجد األقصى"و " المسجد الحرام" وردت عبارات ھل ي النصوص " الم ف
  !المصریة القدیمة؟

  ؟ المقدونيما ھي دیانة اإلسكندر 

ھ  ولماذا طلب الحضور لزیارة مصر سلمیا بعد أن وضع مصر تحت حمایت
  العسكریة؟ 

  ولماذا زار معبد آمون؟ 

   سعداء تحت حكم البطالمة؟ لماذا كان المصریون

  ماذا كانت دیانة البطالمة؟
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ى و ة مت ي منطق د ف اء جدی ستقلة ومین ة م شاء مدین كندر بإن ر اإلس اذا أم لم
  اإلسكندریة؟ 

ى و وس مت ارك أنطونی ان م ل الروم اذا قت اترةلم صریة كلیوب ھ الم ؟ وزوجت
  ولماذا قتلوا أوالدھم؟ 

اذا وس؟ وم ارك أنطونی ة م ت دیان اذا كان ة م ھ الملك ة زوجت ت دیان  كان
  المصریة كلیوباترة؟ 

  وماذا كانت دیانة یولیوس قیصر؟ 

  م؟ أو في نھایة القرن الرابع المیالدي؟ ٣٩٠ماذا حدث في مصر عام 

  متى كانت نھایة الحضارة المصریة القدیمة؟ وكیف انتھت؟

  أغنى دولة في التاریخ؟ .. أین ذھبت ثروات مصر الفرعونیة 

ن ماذا حدث لل وم والمعارف؟ وأی ة العل ي كاف ل لمصر ف افي الھائ راث الثق ت
  ذھبت؟ 

  لماذا أبیدت مدینة األقصر عدة مرات؟ متى و

  لماذا أبیدت كل المعابد المحیطة بأبو الھول ومنطقة أھرامات الجیزة؟ متى و

  وھل حققوا أھدافھم؟.. لماذا غزا األتراك مصر متى و

  ھل حققوا أھدافھم؟ و.. لماذا غزا الفرنسیون مصر متى و

  وھل حققوا أھدافھم؟ .. لماذا غزا اإلنجلیز مصر متى وكیف و

الجیش المصريمتى و ستوردون من آسیا لاللتحاق ب ك ی ان الممالی اذا ك  لم
صر؟  ي م ة ف ة الحاكم ا والطبق ة العلی ائف الدول ان ووظ ذي ك ن ال وم

  یستوردھم؟ 
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ى وا.. ھل یمكن لكل ھذه القوى العالمیة الھائلة  ة إل ة وفاعل زال قوی ي ال ت لت
  اآلن أن تسمح للشعب المصري أن ینال حریتھ؟ 

ب  ذا المطل ھ؟ أم أن ھ شعب المصري حریت ال ال دث إذا ن وماذا یمكن أن یح
   ھو من آخر المستحیالت؟

ك  ل تل داد ك ى امت راف عل صر األش اء م ن علم صیر اآلالف م ان م اذا ك م
  الغزوات واإلبادات؟ 

ا ثالث ھل ھناك سجل مصري ت ات ال ي األلفی اء مصر ف ریخي بأسماء علم
  السابقة؟ 

م  د لھ من ھـم علماء مصر؟ وأین ھـم؟ ھل ھاجروا؟ أو ربما ماتوا؟ أو لم یع
  وجود؟ 

ون  اؤه الحقیقی ین علم صري ب شعب الم ز ال ف یمی ون .. كی اء المزیف والعلم
  الذین یفرضون علیھ فرضا؟ 

  أسامة السعداوي. د

ي الع ي ف ة ومن خالل قراءات ة أو األجنبی اریخ سواء العربی ب الت د من كت دی
ض  واریخ بع د ت ي تحدی را ف ا كبی سیمة وتفاوت اء ج اك أخط ت أن ھن الحظ

ة  داث الھام شویھ .. االح ا لت د اآلن منع داولھا بع سماح بت ن ال اء ال یمك أخط
ومعظم مؤلفي ھذه الكتب ینقلون تواریخ ھذه األحداث . عظمة ھذه األحداث 

ا عن بعضھم البعض د ون أي تمحیص أو بحث ألصول ھذه التواریخ ودقتھ
داولھا  ل ت صحیحھا قب ي لت ود حقیق ذل أي مجھ دھش أن . ودون ب ن الم وم

ل  ة ب ى شھور طویل داث یصل ال مقدار الخطأ في تحدید تواریخ بعض األح
ة . أحیانا یصل الى سنوات  ودات البحث العظیم ل من مجھ ي ال أقل على أنن

ن ق ا وال م اموا بھ ي ق سفیة الت ة والفل ة والتحلیلی ات التاریخی ة المعلوم یم
راجعھم  ة .. والعلمیة الھائلة التي طرحوھا في م ط لجزئی ي أتعرض فق ولكن

غیرة  ة .. ص ا ھام واریخ .. لكنھ ذه الت ة ھ ي دق داث .. أال وھ حة األح وص
  .. وتسلسلھا وأسبابھا الحقیقیة 
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ذه  من ھذا المنطلق بدأت أفكر في طریقة علمیة نستطیع ل ھ ى ك ة عل االجاب

سا ئلة ال ین باألس ن المثقف ار اآلالف م ى أفك وارد عل ي تت ا الت قة وغیرھ
ائق  ن الحق احثین ع دعین والب ذل .. والمب سي أن أب دت نف د عاھ ستقبالوق   م

د  د تفی ي ق ة الت ائق التاریخی المزید من البحوث والمزید من الكشف عن الحق
   ..المسیرة االنسانیة 

 أعواما طویلة استطعت وبفضل من هللا تعالى أن أصل وبعد بحوث استمرت
الى نتائج قاطعة ومدھشة في ھذا المجال وباالستعانة بالحاسبات االلكترونیة 

  .  .الحدیثة لتذلیل كثیرا من الصعاب والحسابات الطویلة والمعقدة
  

سابیة  رامج ریاضیة وح ى ب ة ولقد توصلت ال ة وتاریخی ة وبالغ ة دقیق وفلكی
ور تح ة التط اء المتناول م األخط صحیح معظ وم بت صعبة وتق ة ال ق المعادل ق

   ..والمتداولة والتي ال بد وأن یعاد النظر فیھا بصورة جذریة
  

ة  واریخ الھام ن الت ن م دد ممك ر ع ع أكب دي لتجمی صارى جھ ذلت ق د ب ولق
ة .. وتدوین توقیتات حدوثھا  دي تكمل وأترك للقارئ الكریم وللباحثین من بع

ذا المضمار ما بدأتھ من  ي ھ ل ف ذا .. عم ي ھ ومأل أي فراغات موجودة ف
   . .البحث ألسباب خارجة عن نطاق امكاناتي المتواضعة

  
لقد استغرق العمل في تجمیع معلومات ھذا الكتاب سنوات طویلة تقترب من 

ي شتى  .. الثالثون عاما ة ف قرأت فیھا بتمعن مئات المراجع األساسیة الھام
ات بواسطة ..لفة مجاالت العلوم المخت ذه المعلوم  وقد تم مراجعة حصیلة ھ

ات  واریخ والمعلوم ذه الت د ھ ي تحدی ة ف ضمان الدق ان . .الكومبیوتر ل د ك وق
مثل المراجع .. لبعض المراجع تأثیر حاسم في الوصول لھذه الدقة المنشودة 

اء  وم الریاضة والفیزی ي عل سكریة ف ة الع التي حصلت علیھا من الكلیة الفنی
ا والف د تركوھ ب ق اتذتي األجان ان أس ي ك صاء والت وتر واالح ك والكومبی ل

بالدھم  یلھم ل د رح مائھم بع ل أس ي تحم دة لك ة الفری ة الكلی ان . .لمكتب ا ك كم
ذه  ع ھ ي تجمی ر ف س األث ة نف ة الھام ة والتاریخی ع العلمی ن المراج ا م لغیرھ

ات و شودةالمعلوم وة المن ا الق ا العطائھ راء .. تركیزھ ت بق ذلك قم ة ك
ع ال ن مراج ات م ة المئ ذاذ ومراجع اء األف شرات العلم صریین ع الم

شرھا .. واألجانب  ثم جمیع المقاالت العلمیة والتاریخیة الھامة التي قامت بن
  .  .العربیة المرموقة األدنبیة وكبریات المجالت
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ي  وم والت ة من شتى مجاالت العل ة الھام ات العلمی ان مجرد تجمیع المعلوم
ل تستند الى ى التحلی  أساس نظري متین والى واقع عملي قوي مع القدرة عل

تعطي انطالقة ھائلة في أي مجال من مجاالت البحث العلمي .. والتصنیف 
   .سواء التاریخي أو الریاضي أو الفكري

  
  أسامة السعداوي.. دكتور مھندس 

  

 الصادر الرسالة التالیة نشرت في برید جریدة األھرام في العدد
   ..  م١٩٩٧   دیسمبر  ١٧  بتاریخ

ر لألستاذ شخصیة بصفة أرسلت قد الرسالة ھذه وكانت د الكبی  الوھاب عب
 ..  األھرام برید ومحرر األھرام تحریر مدیر مطاوع

 !حساب الزمن  

ي  الة ل ى رس ھ عل ي تعلیق رام ف د األھ رر بری سید مح ساؤل ال صوص ت بخ
كما جاء في رسالتي  .. "ما ھي آلة الزمن التي اخترعتھا؟ " نشرت بالبرید 

ارة  ا بعب وقیعي لھ زمن " وت ة ال رع آل ة " مخت ي غای وع ف إن الموض ف
زمن ( إنھا .. البساطة  سب ال ة تح سمیة ) آل ن الت ا ھو واضح م ولكن .. كم

وھي .. ھذه اآللة تحسب الزمن المنقضي عبر آالف السنین بدقة شدیدة جدا 
ھ  الم كل ستوى الع ى م ل .. إنجاز علمي غیر مسبوق عل ول المث ا یق ولكن كم

ھ( ي وطن ي ف ة لنب زمن ..  )ال كرام ساب ال ى ح زمن عل ة ال رة آل وم فك وتق
ة  ة الدق ة عالی ى عناصر إلھی ادا عل ستقبل اعتم المنقضي في الماضي أو الم

     : لقیاس الزمن وھي العناصر التالیة

وادث  - ١ رح سوف القم شمس وخ سوف ال ر ك ي تعتب ال الت ة االكتم  التام
  . كمحطات زمنیة إلھیة عالیة الدقة عبر التاریخین القدیم والحدیث 

سھ كل- ٢ سھ بنف وم بتصحیح نف ذي یق  ١٤   التوقیت القمري العالي الدقة ال
  . یوما 

ر  توقیتات دوران كواكب المجموعة الشمسیة حول الشم- ٣ ي ال تتغی س الت
  . أو تتبدل عبر التاریخ 
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  .  عبر التاریخ لكواكب المجموعة الشمسیةالكسوف والخسوف  توقیتات - ٤

سي - ٥ ت الشم ي التوقی اص النجم سماویة الخ البروج ال ات ب  والمجموع
  . النجمیة 

م  ى عل اد عل ى االعتم افة ال زمن باالض ة ال رة آل ص فك و ملخ ذا ھ ھ
  . االسترولوجي الحدیث لتحلیل الحوادث المختلفة عبر التاریخ 

زمن(واسمحوا لي أن أھدیكم كتاب  ي ) آلة ال ى نفقت داره عل ذي قمت باص ال
ة أردت أن الخاصة رغم امكاناتي ال ى رسالة مھم وي عل متواضعة ألنھ یحت

  . أبلغھا للشعب المصري ولیس حبا للشھرة

  مھندس اسامھ السعداوي . د
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  :تعریف سریع ومبسط آللة الزمن

من المعروف في الھندسة أنھ لتعیین موقع نقطة في الفراغ البد من توفر 
إذ أنھ یلزم ثالثة  ، كذلك الحال بالنسبة للزمن. ثالثة احداثیات على األقل 

، إحداثیات زمنیة على األقل لتحدید تاریخ وقوع حدث معین في الماضي 
ولكن األمر ھنا أكثر تعقیدا ألن الزمن ال یسیر في خط مستقیم كما یعتقد 

لذلك البد من استخدام االحداثیات الكرویة وحساب التفاضل . .البعض 
  . .الجزئي 

كافي لوصف حدث ) المیالدي ( لشمسي وبعض الناس تعتقد أن التقویم ا
ولكن كما ذكرنا فان الشمس تمثل بعدا زمنیا واحدا ، تاریخي في الماضي 

والبد .. أصبح ھناك احداثیان ) الھجري(واذا أضفنا التقویم القمري . فقط 
.. من وجود احداثي ثالث وھو في ھذه الحالة البد أن یكون التقویم النجمي 

الذي نعمل بھ اآلن ) الشمسي ( التقویم المیالدي ولكن لسوء الحظ فان 
تعرض لتشویھ كبیر عندما اقتبسھ الرومان من التقویم المصري القدیم مما 
اضطرھم ألجراء عدة تصحیحات واسقاطات متعددة عبر التاریخ مما جعل 
ھذا التقویم مشوھا وال یصلح للعمل بھ في تحدید تواریخ األحداث الھامة في 

سوء الحظ أیضا حدث خطأ جوھري في التقویم القمري عندما ول. الماضي 
استعاره العرب من التقویم المصري القدیم عندما فقد تزامنھ الموسمي مع 

فأصبح شھر ربیع األول مثال یمكن أن یأتي في وقت الخریف أو .. الشمس 
ویمكن أن یأتي شھر رمضان متزامنا مع شھر أغسطس في .. الشتاء مثال 

الصیف حرارة مما یسبب عبئا ثقیال غیر محتمل أحیانا على أشد أیام 
في حین أن شھر رمضان في حقبة مصر الفرعونیة كان یأتي .. الصائمین 

    !!دائما أبدا مع أقصر أیام السنة وھو ما یماثل شھر دیسمیر اآلن

ھنا تتدخل آلة الزمن ببرامجھا البالغة التطور لكي تصحح كل ھذه األخطاء 
 تحدیدھا للتواریخ على أكثر من عشرین احداثي زمني إلھي وتعتمد في

عالي الدقة مثل توقیتات الكسوف والخسوف للشمس والقمر ومثل توقیتات 
دوران الكواكب العشرة حول الشمس ومثل زوایا المیل للكواكب وبعدھا 
وقربھا من األرض ومثل السنة العظمى ومثل توقیتات الكسوف والخسوف 

كذا تعتمد آلة الزمن على عناصر التقویم المصري القدیم .. ة للكواكب السیار
أسامة السعداوي وأعاد إحیاؤه ألول مرة منذ أكثر من ثالثة . الذي اكتشفھ د

  ! آالف عام 
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كیف تقوم آلة الزمن بتحدید تاریخ حدث معروف أو غیر : والسؤال اآلن 
 معروف في الماضي؟

وحیث ، مسي الذي نعیشھ اآلن صحیحا إن آلة الزمن تفترض أن التقویم الش
وألن ..  یوما١٤یصحح نفسھ تلقائیا كل ) الھجري ( أن التقویم القمري 

حساب الكسوف والخسوف یتم في األساس اعتمادا على دورة القمر فان آلة 
   :الزمن تقوم باآلتي

   ..تقوم آلة الزمن برصد تاریخ الیوم الذي نعیشھ اآلن میالدیا وھجریا 

لة الزمن بالرجوع الى الخلف في الماضي یوما بیوم مھما طالت مدة تقوم آ
 شعبان ٧ ینایر الموافق ١٧فاذا كان الیوم مثال ھو یوم االثنین . الرجوع 

 شعبان وال ٦ ینایر ١٦فان األمس البد وأن یكون یوم األحد ) .. مثال ( 
  . .یمكن أن یكون غیر ذلك 

نسوبا للتقویم النجمي الفرعوني تقوم آلة الزمن بحساب ھذا التاریخ م
لتصحیح وضع الشمس أوال بأول ضمانا لعدم تراكم أي خطأ في 

وإلعادة وضع التقویم القمري في تزامنھ الصحیح موسمیا  ..الحسابات 
   ..وھكذا الى أن نصل لتاریخ الحدث المطلوب .. بالنسبة للشمس 

 خسوف القمر تقوم آلة الزمن بحساب توقیت أقرب حدث لكسوف الشمس أو
ثم مقارنة ھذا التوقیت لتوقیت وقوع الحدث للتأكد من سالمة الحسابات 

   ..واجراء التصحیحات الضروریة في حالة وجود أي فوارق زمنیة 

تقوم آلة الزمن بحساب ورصد التكوین الفلكي للمجموعة الشمسیة بالكامل 
ذلك للتأكد یوما بیوم أثناء رجوعھا في الماضي مھما طالت مدة الرجوع و

من انسیابیة التواریخ ولضمان عدم حدوث أي شذوذ أو ازدواجیة في 
   ..حساب الزمن 

تعتمد آلة الزمن على جمیع قواعد وعناصر علم األسترولوجي الحدیث في 
   ..تحلیل األحداث والتواریخ المطلوبة 

تعتمد آلة الزمن على مخزون المعلومات التاریخیة المتاحة عن الحوادث 
   ..لوب تحلیلھا والكشف عنھا المط
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تستخدم آلة الزمن برنامجا شدید التطور اسمھ برنامج البحث الذاتي للتاریخ 
للبحث عن تاریخ وقوع حدث معین بادخال كل المعلومات المتاحة عن ھذا 

   ..الحدث وبدون تدخل العامل البشري 

ي ھي أساس تعتمد آلة الزمن على رصیدھا من اللغة المصریة القدیمة الت
كل اللغات الشرقیة لتوصیف أسماء األماكن والملوك واألشخاص للمساعدة 

  .. في فھم ظروف ذلك الحدث 

تعتمد آلة الزمن على حساب توقیتات االصطفافات الفلكیة المختلفة لكواكب 
المجموعة الشمسیة عبر التاریخ لما لھا من دالالت بالغة األھمیة في 

   ..من توصیف األحداث وحساب الز

م اسامة السعداوي في أكثر من . ولقد استضاف تلیفزیون االسكندریة د
أربعین حلقة تلیفزیونیة أسبوعیة مسلسلة على مدى عامین كاملین قام 
خاللھا بشرح مبادئ علم الفلك الحدیث واحدثت تلك الحلقات ردود أفعال 

فوجئوا طیبة للغایة بین كافة فئات الشعب خاصة جمھور المثقفین الذین 
بعمق وجدیة وأھمیة الدراسات الفلكیة الحدیثة وتأثیرھا على سلوك االنسان 

  . وصحتھ النفسیة والعضویة

  علیق بسیطت

ات  ساب توقیت ھ بح وم فی صریة تق زمن الم ة ال ھ آل ت فی ذي كان ت ال ي الوق ف
واریخ الماضي أو الحاضر أو  ي ت الكسوف والخسوف بدقة متناھیة سواء ف

كان ھناك رئیس قسم للفلك .. في بعض الصحف العربیة المستقبل وتنشرھا 
ھ ھ لطلبت ول فی دكم : " بأحد الجامعات العظمى یصدر كتابا یق ا إذا أراد أح أم

شتري أي  ھ أن ی ادمین فعلی امین ق سوف لع أن یعرف توقیتات الكسوف والخ
ات ك التوقیت ا تل ة متخصصة ویعرف منھ ت " .. مجلة أجنبیة فلكی م حزن وك

  . في علوم الفلك" متخصص" لعالم عربي لتلك المقولة

  سامة السعداوي أ. د
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 المراحل األساسیة للتاریخ المصري القدیم

  أسامة السعداوي. د

ال شك أن أھم وأقدم وثیقة تاریخیة مسجلة یمكن الرجوع إلیھا لمعرفة تطور 
ي  دیم ھ صري الق اریخ الم الیرمو.. الت ر ب ام  .. حج وح ت سجل بوض ذي ی ال

ى تقویما أل وح وحت ان ن ل طوف ا قب رة م ي الفت ھم أحداث التاریخ المصري ف
سجلة .. بدایات عصر بناة األھرامات  داث م ب واألح ك الحق ذھل أن تل والم

  .. بتفصیل عجیب بالسنوات وعشرات ومئات السنین وأیضا باأللفیات منھا 

اریخ المصري  ة للت رأ أن المراحل األولی ستطیع أن نق الیرمو ن ومن حجر ب
  .. دیم كانت كما یلي الق

  .. عھود ما قبل طوفان نوح  .. أوال

ي مصر  .. ثانیا سفن ف اء ال ف عام .. عھود بن وھي .. واستمرت حوالي أل
  .. أول مرحلة بعد الطوفان 

ا ل األسرات المصریة  .. ثالث ا قب ود م ام .. عھ ي ع .. واستمرت حوالي ألف
تقرا دماء لالس صریون الق عى الم ة س ذه المرحل ي ھ ي وف ي األراض ر ف

صوبة  ن خ تفادة م ل واالس مال وادي النی داد ش ى امت صبة عل ة الخ الزراعی
ھ .. األرض التي وفرھا لھم النھر بكل خیراتھ  م یعرف شف سرا ل ا أك ا أن وھ

ارة أحد من قبل ت عب  وھو أن منازل الفالحین المصریین في ھذه الحقبة كان
ل كل عن القوارب والمراكب والصنادل البحریة التي أجاد وا صنعھا من قب

ا .. حسب مقدرتھ  سعة ویضعون فیھ صنادل المت سكنون ال انوا ی اء ك فاألغنی
ضا  ة أی اتھم األلیف ل وحیوان شتھم ب تھم وأدوات معی ل أمتع ذه .. ك ت ھ وكان

شرة  ت منت ي كان ة الت ة والبحری المراكب تحمیھم من ھجمات الوحوش البری
ذاك  ضا من فی.. بكثافة آن یھم أی ت تحم ا كان ة كم ر العاتی اذا .. ضانات النھ ف

واذا انخفضت میاه النھر .. ارتفعت میاه النھر ارتفعت معھا منازلھم العائمة 
ازل  ك المن ا تل انوا .. انخفضت معھ صریین المعاصرین ك سى أن الم وال نن

  .. یسكنون أیضا العوامات النھریة حتى نھایة القرن التاسع عشر 
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دیم المعروف .. ت عھود بناة األھراما .. رابعا ا للمؤرخ المصري الق وطبق
انیتون  م م ا باس ل .. حالی ام قب سة آالف ع دأت حوالي خم ود ب ك العھ إن تل ف

اء المصریات بعصر .. المیالد واستمرت حوالي ألفي عام  د سماھا علم وق
ة المصریة  ولكن .. المملكة المصریة القدیمة وعصر بدایة األسرات الملكی

ة شھدت من الواضح من قراءة  ك المرحل ة أن تل النصوص المصریة القدیم
صوص  حھ ن ا توض و م ذھل وھ شكل م ة ب صریة القدیم ة الم تقرار اللغ اس

اء .. األھرامات الكثیفة  ون البن ي فن ة ف ورة ھندسیة ھائل ضا ث ا شھدت أی كم
كما أن تلك المرحلة شھدت .. والمعمار كما جسدھا بناء ھرم خوفو المعجزة 

سجیل مر ة ت دوین أیضا بدای ة وظھور ت ة المصریة القدیم احل تطور الدیان
اء المصریات .. أسماء بعض األنبیاء والرسل فیھا  وھو ما أطلق علیھم علم

  " .. اآللھة المصریة القدیمة"

ي مصر  .. خامسا دیني ف صناعي وال ود االستقرار الزراعي وال د .. عھ وق
لمصریات عصر وقد سماھا علماء ا.. استمرت تلك العھود حوالي ألف عام 

وفي تلك الحقبة شھدت مصر نھضة زراعیة .. المملكة المصریة المتوسطة 
م  ن أعظ دة م صر واح صبح م ي ت دت لك ة مھ ة ھائل ناعیة وعلمی وص
ب  ى كوك ھ عل ي تاریخ سان ف رھا االن ي عاص سانیة الت ضارات االن الح

  .. األرض 

دول األخرى والحضا .. سادسا صال بال رات عھود االنفتاح المصري واالت
ا  روب معھ راعات وح ي ص دخول ف ا وال اك بھ رة واالحتك د .. المعاص وق

ي عام  ة .. استمرت تلك الحقبة حوالي ألف اء عصر المملك د سماھا العلم وق
ة  صریة الحدیث اییس .. الم ل المق ا بك وى عالمی ي األق صر ھ ت م ا كان وفیھ

 وفیھا أیضا كانت تحضر إلى مصر وفودا من معظم.. الحضاریة المعروفة 
  .. دول العالم لتلقي العلم والدراسة 

ة شرسة  .. سابعا ك .. عھود تعرض مصر لغزوات متتالی د استمرت تل وق
 وحتى خروج االنجلیز من مصر  قبل المیالد١٠٠٠منذ حوالي عام الحقبة 

ك الغزوات ..  م بعد الغزو الثالثي لمصر ١٩٥٦نھائیا عام  ر تل ت أكث وكان
ذ اني ال دأ عام شراسة ھي الغزو الروم ذي استطاع ٣٠ي ب یالد وال ل الم  قب

   ..تغییر التركیبة الدیموغرافیة لمصر 
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رة  ة ألول م وفیھا تم أیضا االعالن رسمیا بأن مصر ھي دولة مسیحیة قبطی
  .. في تاریخھا وكان ذلك في بدایة القرن الخامس المیالدي 

ین معتن ا ب شیا ودموی راعا وح صر ص ھدت م ضا ش رة أی ذه الفت ي ھ ي وف ق
ة  د المختلف دیانات والعقائ ة .. ال صریة القدیم ة الم و اللغ م مح ضا ت ا أی وفیھ

ا  تیالء علیھ ة أو االس صریة القدیم د الم ة المعاب دمیر كاف ذه .. وت ي ھ وف
ى  المرحلة تعرضت مصر أیضا لغزو الممالیك اآلسیویون الذین استولوا عل

یلة استطاعوا مقالید الحكم في مصر وعلى قیادة الجیش المصري لقرون طو
ن  ا ع ي توارثھ صري الت شعب الم د ال ادات وتقالی ى ع سیطرة عل ا ال خاللھ

ك  د ذل سھم بع سبوھا ألنف م ن سنین ث ذ آالف ال داده من ذه .. أج ار ھ و آث ولمح
شعب المصري  الجریمة الحضاریة الكبرى كان شغلھم الشاغل ھو عزل ال

 ظالم الجھل عن علماؤه وتراثھ وعن تاریخھ الحضاري السابق وابقاءه في
  .. وعمى األمیة 

  أسامة السعداوي . د
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  القرآن الكریم وموقفھ بالنسبة لعلم الفلك

 أغسطس ٢٤ف الكویتیة بتاریخ نشر مضمون ھذه الدراسة فى صحیفة الھد
  م ١٩٩٦

وعلى الرغم ، على مدى سنوات طویلة وأثناء دراساتى المكثفة لعلم الفلك  
كنت أتعرض لھجمات شرسة من ، عربیة التى یعتد بھا من انعدام المراجع ال

بعض األشخاص الذین یعتبرون دراسة علم الفلك من األمور الشیطانیة 
. وأن دراسة ھذا العلم ھو بمثابة كفر با والعیاذ با . الخارجة عن الدین 

ولما كنت أحب هللا سبحانھ وتعالى أكثر من نفسى لم أجد أى وسیلة تنیر 
عقلى سوى أن ألجأ إلى كلمات هللا عز وجل التى ال یأتیھا الباطل من قلبى و

وھكذا لجأت إلى القرآن الكریم ألعرف الحقیقة فى ھذا . قبل ومن بعد 
  .الشأن 

 . ٥/ الرحمن-) الشمس والقمر بحسبان ( یقول هللا تعالى فى كتابھ الكریم 
إن هللا . سبحان هللا یا . توقفت عند ھذه اآلیة أتأمل معانیھا بإمعان شدید 

حساب الشمس ( تعالى یخبرنا أن ھناك علما عظیما ومھوال اسمھ علم 
ثم یقول سبحانھ  . ٥٧/ غافر-    ولكن أكثر الناس ال یعلمون…) والقمر

 -) وإنھ لقسم لو تعلمون عظیم ، فال أقسم بمواقع النجوم ( وتعالى 
 بعظمتھ هللا سبحانھ إذا فھو علم مواقع النجوم الذى یقسم . ٧٥/الواقعة

ھل توجد كلمات ، وأسأل نفسى ) . لو تعلمون ( وتأملوا معى كلمة . وتعالى 
أوضح من ھذه الكلمات اإللھیة التى تحضنا على دراسة علم مواقع النجوم؟ 

ّوھل أصدق هللا تعالى أم أصدق أولئك الجھالء الذین یكـفــرون أي شيء .  
 ویقول العالمة الشیخ محمد متولى .وكل شيء ویقولون ما ال یعلمون؟ 

ولعل وقتا یأتى یكشف هللا فیھ للبشریة أثر ".. الشعراوى عن ھذه اآلیة 
مواقع النجوم على حیاة الخلق وذلك عندما تتھیأ النفوس لذلك وتقدر العقول 

  ..   "على استیعابھ

ویردد بعض الجھالء من العامة أن الكواكب ما ھى إال حجارة صماء تسبح 
ولو أنھم درسوا علوم الطبیعة والجیولوجیا والفلك . لفضاء الغیر فى ا

ألدركوا أن ھذه الكواكب إنما یصدر عنھا مجاالت مغناطیسیة وإشعاعیة 
مھولة تؤثر على سكان األرض فى كل المجاالت بما فیھا صحة اإلنسان 

   :وهللا تبارك وتعالى یقول لنا فى ذلك. وسلوكھ 
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 لھ من فى السماوات ومن فى األرض والشمس والقمر ألم تر أن هللا یسجد 
وعندما . وكلمة من ال تطلق إال على العاقل وللعاقل  . ١٨/ الحج-والنجوم 

تتحدث مع بعض الناس عن علم الفلك أو علم األبراج فإنھم یسخرون منك 
ولكن  جل . قائلین أن ھذا ما ھو إال دجل وشعوذة واحتیال على الناس 

   :خر إذ یقول عز من قائلوعلى رأى آ

 –تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فیھا سراجا وقمرا منیرا 
  . .أى أن البروج إنما ھى من بركة هللا وفضلھ على العالمین . . ٦١ الفرقان

 وفى .) .البروج(ة فى القرآن الكریم اسمھا سورة بل إن ھناك سورة كامل
أن البروج انما ھى مكون رئیسى للسماء أول آیة فیھا یخبرنا هللا جل وعلى ب

علم  وهللا سبحانھ وتعالى یحببنا أیضا فى .) .والسماء ذات البروج(قائال 
ولقد جعلنا فى ( ویحثنا للنظر فیھا ودراستھا حیث یقول عز من قائل البروج

  .  .١٦  الحجر–) ظرینسماء بروجا وزیناھا للناال

لم یكتفى هللا سبحانھ وتعالى بمباركتھ لألبراج وعلم مواقع النجوم وعلم  
فال (حساب الشمس والقمر بل أقسم أیضا بكواكب المجموعة الشمسیة قائال 

ثم یقسم بتأثیر ھذه األجرام . . ١٥  التكویر–) أقسم بالخنس الجوارى الكنس
فال أقسم بما تبصرون وما ال (ان قائال السماویة وغیرھا على سلوك اإلنس

 وأثناء إحدى المناقشات قال لي أحد المشككین أن . .٣٩  الحاقة–) تبصرون
فقلت لھ وما ھو علم التنجیم؟ فقال ھو أن تنظر في ، علم التنجیم حرام 

قال ، ا بأن ننظر إلى السماء فقلت لھ لكن هللا یأمرن، السماء وتراقب النجوم 
  .. ھ في قول هللا تعالى قلت ل، ؟ كیف

قل انظروا ماذا في السماوات واألرض وما تغني اآلیات والنذر عن قوم ال 
إنھا حقا آیة عظیمة من .  فبھت الجاھل الجھول   . .١٠١  یونس–یؤمنون 

رب عظیم یخبرنا فیھا أن دراسة ما یحدث فى السماوات ال بد وأن یؤدي 
  .د األحد حتما إلى اإلیمان الیقیني با الواح

ومن الحقائق الغریبة والمدھشة أن األمریكیین أنفقوا ملیارات الدوالرات 
إلرسال مراصد وتلسكوبات فضائیة خارج الغالف الجوى لألرض بخالف 

النظر (كل ذلك لمجرد ، سفن الفضاء ومحطات الرصد والمناظیر الفلكیة 
  . .ومراقبة ما یحدث ) في السماء

٢٧  



  

نفق األمریكیون كل ھذه األموال المھولة لمجرد النظر لماذا ی: والسؤال ھو
وما ھى األسرار العظیمة التي اكتشفوھا في السماوات حتى .. فى السماء 

؟ نعم صدق هللا ان وبھذه التكالیف وبھذا اإلصراریطیلوا النظر بھذا اإلمع
   ..) قل انظروا ماذا في السماوات(تعالى إذ یقول 

ھل درستم علم " لمكذبین لعلم الفلك قائال لھم وعندما كنت أحاور ھؤالء ا
فیردون ، " وھل درستم علم البروج قبل أن تحكموا علیھ؟ ، مواقع النجوم؟ 

وھؤالء " . انما نظن ونعتقد أن ذلك حراما وشركا با ، ال " قائلین 
وما لھم بھ من علم إن یتبعون إال الظن (المشككین انما یقول هللا تعالى فیھم 

ذلك مبلغھم من العلم إن  (٢٨/ النجم-) لظن ال یغنى من الحق شیئاوإن ا
   . ٣٠/ النجم-) ربك ھو أعلم بمن ضل عن سبیلھ وھو أعلم بمن اھتدى

أما عن القائلین بأن علم الفلك فیھ إخبار بالغیب أقول لھم أن فى ذلك تجنى 
 خرى مثل الطب والھندسةعلى ھذا العلم مماثل للتجنى على العلوم األ

فمثال نحن نرى الطبیب وھو یخبر أھل المریض بأنھ . .وغیرھا  واإلحصاء
فھل معنى ذلك أن الطبیب یخبرنا بالغیب؟ . سوف یموت بعد ستة أشھر 

وھل معنى أن یقول المھندس المعمارى أن ذلك المبنى سینھار بعد عامین 
 وھل معنى أن یحذرنا خبیر األرصاد من وقوع ..؟ أنھ یخبرنا بالغیب

  .  لزال فى غضون أسبوعین أنھ یخبرنا بالغیب؟ز

وھل معنى أن یخبرنا العالم الفلكى بأن ھذا المولود لدیھ عقلیة حسابیھ 
متطورة وأنھ من المتوقع لھ أن یكون مھندسا نابھا أو محاسبا ماھرا أنھ 

إن التوقع العلمى موجود فى كل العلوم قاطبة ویستند على . .یخبرنا بالغیب؟ 
ة قویة وھو یختلف شكال وموضوعا عن اإلخبار بالغیب بمعناه أسس علمی

ال سمح ، أى بمعنى اإلخبار بمشیئة هللا التى ستحدث فى المستقبل (القدرى 
وال یملك إنسان فى الدنیا أن یعرف لنفسھ ماذا سیحدث لھ غدا أو بعد ) . هللا

م من دون شھر أو بعد عام وإال كان الفلكیین قد استكثروا من الخیر ألنفسھ
ولو كنت أعلم ( وهللا سبحانھ وتعالى یعلمنا فى القرآن الكریم قائال ..البشر 

فإذا كان  . ١٨٨/ األعراف-) الغیب الستكثرت من الخیر وما مسنى السوء
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ال یستطیع التنبؤ بالغیب إال ما یوحى إلیھ من 

   شر أن یفعل ذلك؟هللا جل وعلى فكیف یستطیع غیره من الب

٢٨  



ولقد اطمأن قلبى وھدأ عندما علمت أن هللا سبحانھ وتعالى یصف الدارسین 
   :لعلم الفلك وحساب الشمس والقمر بالقوم العاقلین وذلك فى قولھ تعالى

ھو الذى جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین 
   ٥  یونس-   صل اآلیات لقوم یعقلونوالحساب ما خلق هللا ذلك إال بالحق یف

وقد أكد هللا سبحانھ وتعالى كل ھذه المعاني بآیة عظیمة تدلل على ارتباط 
  : النفس البشریة بما یحدث في السماوات واآلفاق بقولھ جل وعلى

  ٥٣فصلت  - سنریھم آیاتنا في اآلفاق وفي أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ الحق

لكریم لوجدنا فیھ مئات اآلیات التى تحث البشر وھكذا إذا استعرضنا القرآن ا
على دراسة علم الفلك ومكوناتھ من بروج ونجوم وشموس وكواكب وأقمار 
وتأثیرھا على سلوك اإلنسان وصحتھ وعالقاتھ وإیمانھ با الواحد األحد 

  . خالق الكون ورب السماوات العلى

ا أسمع ھذا وعلى مدى مشوار حیاتى ودراساتى لعلم الفلك كنت دائم
كیف تؤثر مواقع النجوم أو األجرام السماویة على سلوك اإلنسان : "السؤال 

   ..وكانت دائما نبرة السؤال مصحوبة بالسخریة أو االستنكار  .. "أو صحتھ؟

فحات  دة ص اج لع سؤال تحت ذا ال ى ھ ة عل لوبا ، واإلجاب أتبع أس ى س إال أنن
ر  ذا األم ول لل.. بسیطا ومباشرا لتوضیح ھ ل أق دما تمی اذا تفعل عن سائل م

     األرض وتقترب قلیال نحو الشمس كما یحدث فى شھر یولیو مثال؟

راوح  ات والم شغیل المكیف ى ت دفعھم إل الحر والحرارة ی إن إحساس الناس ب
ة  سوائل المرطب رب ال ساحلیة وش دن ال ى الم رتھم إل ھم وھج ر لباس وتغیی

إذا فسلوك . الخ  .. المیاهوتخفیض نشاطھم الجسمانى واإلكثار من استھالك 
شمس  ن ال سیطة م ة ب رد حرك ذریا لمج را ج ر تغیی سان تغی ك ، اإلن ا بال فم

والقمر إذا اقترب من . .بمالیین الحركات للشمس والقمر والنجوم والكواكب 
ضانات  د والفی األرض ارتفع منسوب الدماء فى أجسادنا وحدثت ظاھرة الم

ار  ار واألنھ ى البح ا. .ف صح األطب ات وین راء العملی دم اج اھم بع ء مرض
ف دموى حاد دورة  الجراحیة فى ھذا التوقیت حتى ال یحدث نزی ا أن ال  كم

  . .البیولوجیة للمرأة ھى دورة قمریة بحتة 
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امین  سیوم وفیت وقد وجد أن أشعة الشمس تؤثر تأثیرا مباشرا فى تكوین الكال
سان ) د( سم اإلن ا الت. .فى ج د ھن ا نحن ال نری وم وعموم ى شرح عل وسع ف

سوا  م لی اس أنھ ة لكى یعرف الن ذه األمثل الفلك المختلفة ولكنى فقط أطرح ھ
ولكن كل حركة وكل نفس وكل لمحة فیھم ، معزولین عن ھذا الكون الفسیح 

انما تخضع لقوانین فلكیة صارمة ومحددة صاغھا هللا سبحانھ وتعالى بحكمة 
دار  اس أ . .واقت م الن ھ معظ ذي ال یعرف نفس وال ا یت نفس كم شمس تت ن ال
سیح .. فلھا دورة شھیق وزفیر منتظمة .. اإلنسان  تماما كما یتنفس الكون الف

   ! أي في حالة توسع وتمدد.. والكون كلھ في حالة شھیق اآلن .. كلھ 

  سامة السعداوي أ. د
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  : من تطبیقات آلة الزمن

   یھ وسلمدراسة حول توقیت میالد رسول هللا  محمد  صلى هللا عل
  

  أسامھ السعداوي . د
  

ن (لقد اختلف العلماء وجمھور المسلمین فى تحدید میالد رسول هللا  د ب محم
لم )  بن عبد المطلب بن ھاشم القرشىعبد هللا ر . صلى هللا علیھ وس د ذك ولق

حیاة محمد " األستاذ الفاضل الدكتور محمد حسین ھیكل فى كتابھ المعروف 
سطس عام"  ى أغ د ف ھ ول شرق )  م ٥٧٠ ( أن الم المست ا رجحھ الع ا لم طبق

فان  ھ . .كوسان دبرس ا الفلكى فإن ود باش الم والباحث المصرى محم ا الع أم
وذلك ، وھو یوم سبت ، )  م ٥٧١ إبریل عام ٢٠( یذكر أن النبى قد ولد فى 

وقد ذكر العالم والباحث الفلكى األمریكى . طبقا لألبحاث الفلكیة التى قام بھا 
شارلز ى ت د ف ھ ول ون أن ام (  إیمرس سطس ع ور .) . م ٥٦٦أغ ا جمھ  أم

د  ھ ول ى أن وا عل د أجمع ریم فق وم (المسلمین المعاصرین للرسول الك فجر ی
  .. )  ربیع األول بعد موقعة الفیل١٢ن االثنی

  
ولتحدید تاریخ میالد رسول هللا بدقھ متناھیة كان البد لنا من استخدام برامج 

وم األسبوع آلة الزمن المتطورة لح ة وی ة والھجری واریخ المیالدی ، ساب الت
   ..كذلك االصطفافات والتكوینات الفلكیة فى ھذه الفترة من الزمن 

  
ا  فى حجة الوداع وبعد أن ألقى النبى بالجمرات وھو فى طریقھ إلى منى وم
دة عن  ة واح دى المائ وق الھ أن بلغ خیامھ حتى نحر ثالثة وستین ناقة من ن

ة أشھر. ى حیاتھ كل سنة من سن وداع بثالث د حجة ال  ولقد توفى الرسول بع
ا  ا قمری ارب ثالث وستون عام ر یق اء والمؤرخون و.. عن عم ع العلم یجم

وفى د ت ي العرب على أن الرسول الكریم ق وم  ف ع األول ١١ی  من شھر ربی
 ٧الخمیس قد أظھرت آلة الزمن أن ھذا الیوم یوافق و..  ھجریة ١١من عام 

  .. م ٦٣٢ام یونیو من ع
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وم  د ی ع أول١٢(وحیث أننا نفترض أن الرسول ول وفى)  ربی ا وت ي تقریب  ف
أى أنھ عاش .  . سنة قمریة كاملة٦٣فإنھ یكون قد عاش ربیع أول أیضا  ١١

ا) ٢٢٣٢٣(حوالي  د ٦١أى ،  یوم سیة تزی ا ٤٤ سنة شم ا . یوم  وإذا رجعن
ى  ح) یونیو ٧ (یوما من لحظة الوفاة ) ٢٢٣٢٣( ع أول ١٢تى نصل إل   ربی

ة ..) م٥٧١ عام  إبریل من٢٤(األربعاء نجده یوافق  وبإدخال ھذه النتائج آلل
وم  ا أن ی ر لن ا تظھ زمن فإنھ ل٢٤(ال ام  إبری وم )  م٥٧١ ع ال ی ق فع یواف

اء( ع األول عا١٢ األربع ل الھجرة٥٣ م ربی ذه )  قب وال یمكن أن تتطابق ھ
ام الحقائق واألرقام ألى سنة سابقة أ ك یكون . . م ٥٧١و الحقة لع ى ذل وعل

  میالد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قد تأكد فى یوم 
  

        میالدیة٥٧١    عام     إبریل٢٤    األربعاء
     قبل الھجرة٥٣  ربیع أول  عام   ١٢الموافق  

  
   وتكون وفاتھ یوم

  
    میالدیة٦٣٢  یونیو     عام   ٧    الخمیس

    ھجریة١١بیع أول  عام      ر١١الموافق  
  

و ح یالد فھ ت الم رى حواليأما عن مكان ووق ة أم الق ى ھاشم من مك  ي بن
را  ة فج ساعة الرابع ھ . .ال دأ فی ذى ب وم ال ھ الی ھ فإن رة ذات وم الھج ن ی ا ع أم

   ..  وكان ذلك یوم)المدینة(كة إلى یثرب الرسول رحلة الھجرة من م
  
  

     میالدیة٦٢٢         سبتمبر     عام٣٠االثنین     
        ھجریة١   ربیع أول    عام      ١٦ الموافق 

  
وم  ة ی شارف المدین ى م اء عل وبر ٣الخمیس (وقد وصل الرسول إلى قب  أكت

حیث استقبلھ جمھور ، )  ھجریھ١ ربیع أول عام ١٩(الموافق ) م٦٢٢عام 
  ". طلع البدر علینا"لنشید المعروف المسلمین با
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لتالیة منتقاة من مقالة نشرتھا جریدة الھدف الكویتیة على الصفحة الكلمات ا
  م ١٩٩٦ أغسطس عام ١٧لثالثة بتاریخ ا

   تضع العالم القدیم بین یدیك "  آلة زمن"أسامة السعداوي لدیھ 

  ٥١ عاما وخالد بن الولید ٥٧عمر بن الخطاب عاش 

علوم فإذا  وتطورت األحوال إلى األفضل وتقدمت ال  ،دار الزمن دورتھ 
بالحیاة یسر بعد عسر وأصبحت اآللة فى خدمة البحوث والعلوم 
واالكتشافات التى تجعل كل شىء فى متناول الید شریطة التخطیط المسبق 

  . . واإلعداد الجید فى مواجھة الحیاة وأعبائھا الثقیلة

لذا نرصد ، وبما أننا بصدد التقدم الذى أحرزه اإلنسان فسھل بھ سبل الحیاة 
وفى . .ن أحوالھ وعجائبھ آلة الزمن لمخترعھا المھندس أسامة السعداوي م

حدیث خاص بشأن تحدید میالد عظماء التاریخ الذین أبلوا بالء عظیما سجل 
أن المھندس أسامة السعداوي ، لھم فى سجالت التاریخ بحروف من نور 

یف هللا حدد بآلتھ الزمنیة تواریخ میالد أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب وس
   :وفى ھذا الصدد یمضى فیقول، المسلول خالد بن الولید 

حینما نستعرض المعلومات التاریخیة عن ھذین الشخصین العظیمین نجد 
 عاما عند بدء ٢٤أن سیدنا عمر بن الخطاب كان یبلغ من العمر حوالى 

البعثة المحمدیة وكان فى ذلك الوقت فارسا ھماما مفتول العضالت قویا 
وأنھ كان یصغر رسول هللا صلى هللا ، مندفعا ومقاتال یخشاه الجمیع جریئا 

كذلك تشیر المعلومات التاریخیة إلى أن خالد . . عاما ١٦علیھ وسلم بحوالى 
بن الولید وھو بن المغیرة بن عبد هللا كان یصغر عمر بن الخطاب بحوالى 

شبھان بعضھما وكانا ی، ) أوالد خالة( سنوات ویمت إلیھ بصلة قرابة قویة ٤
فكالھما طویل القامة وكالھما أصلع الرأس وكان . .البعض إلى حد كبیر 

 وكان خالد  الناس یخلطان بینھما فینادون عمر بخالد وینادون خالد بعمر
فارسا مقاتال منذ نعومة أظافره وقد تشاجر مع عمر عندما كان عمر فى سن 

   . .السابعة عشر وكسر لھ ذراعھ 
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 كما أوضحت لنا م٥٧١سول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولد عام وحیث أن ر
آلة الزمن فإننا نتوقع أن یكون میالد عمر بن الخطاب فى حدود عام 

وبالتالى فإننا نتوقع أن یكون میالد خالد بن الولید فى حدود عام  ، م٥٨٧
  .  .م٥٩١

صیة التى وإذا نحن أدخلنا ھذه المعطیات آللة الزمن ثم أدخلنا الصفات الشخ
كانا یتحلیان بھا والموضحة فى جمیع المراجع التاریخیة المعروفة 
وباستخدام البرامج الخاصة المتطورة آللة الزمن فإن آلة الزمن تخبرنا بما 

   :یلى

   :میالد عمر بن الخطاب

  یأتى میالد سیدنا عمر بن الخطاب رضى هللا عنھ یوم 

   میالدیة    ٥٨٧         عام           ابریل      ٥     الخمیس 

   قبل الھجرة      ٣٧          عام         شعبان      ١٨     الموافق

   :وفاة عمر بن الخطاب

/  میالدیة ٦٤٤ نوفمبر عام ١٢طعن عمر بن الخطاب غدرا یوم الثالثاء 
  ثم توفى یوم ..  ھجریة ٢٤ عام  محرم٤الموافق 

  دیة میال    ٦٤٤         عام            نوفمبر      ١٣     األربعاء

   ھجریة    ٢٤         عام       محرم      ٥     الموافق

..  عاما وسبعة أشھر میالدیة ٥٧أو )  یوما٢١٠٤١(وبذلك یكون قد عاش 
   ..  عاما وأربعة أشھر ھجریة تقریبا ٥٩أو 

  وكانت والیتھ عشر سنوات وستة أشھر
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  :میالد خالد بن الولید 

ة بن عبد هللا وھو من أعرق كما یأتى میالد خالد بن الولید بن المغیر
  وأشرف بیوت بنى مخزوم 

  من دون القبائل یوم ) قیادة الفرسان.. (وكانت لھم القیادة 

   میالدیة          ٥٩١   عام       ابریل   ١٢       الثالثاء 

   قبل الھجرة      ٣٣     عام  شوال     ١١ الموافق

      :وفاة خالد بن الولید  

اشھ وحیدا حزینا محطم القلب فى مدینة حمص مات خالد بن الولید على فر
   یوم  بسوریا

   میالدیة    ٦٤٢        عام          نوفمبر     ٢       األربعاء 

   ھجریة    ٢١           عام     الحجة ي ذ  ١      الموافق

وبذلك یكون .. وكان رحمھ هللا عندما مات فقیرا ال یملك إال سیفھ وفرسھ  
 سنة ھجریة ٥٣ أو ..  ونصف میالدیة  سنة٥١ یوما أو ١٨٨٣١قد عاش 

  .. تقریبا 

كان خالد بن الولید طویال وأصلع قریب الشبھ بعمر بن الخطاب في مالمح  
، الوجھ والقامة وكانا من التقارب بحیث یشتبھ األمر على المتحدث الیھما 

وكان خالد بن الولید . .فإذا خاطب عمر بن الخطاب ظنھ خالد بن الولید 
 وكان شجاعا مقداما .. ما تحملھ ھذه الكلمة من معاني وصفات فارسا بكل

سریعا قویا ال یھاب الموت عظیم اإلیمان با الواحد األحد عظیم اإلیمان 
طیب القلب نقى ، بعالم الغیب والشھادة عظیم اإلیمان بالدار اآلخرة 

عا وكان مسامحا متواض، السریرة ال یعرف الحسد والحقد طریقھما إلى قلبھ 
شدیدا على ، عفیف الید شدید الذكاء راجح العقل عبقرى فى القیادة والحرب 

ویعرف كیف یلقى الذعر في قلوب ، أعدائھ یعرف متى یكر ومتى یفر 
  .. األعداء 
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    :وال نجد وصفا أبلغ من الوصف الذي قیل فیھ

   إن خالدا یقاتل أعداءه في أناة القط ووثبة األسد

   :تعلیق بسیط 

ع لم  ذي وق م ال ل الظل سكري منتصر مث یشھد التاریخ ظلما وقع على قائد ع
ى المأل .. على خالد بن الولید  فقد تمت إھانة ھذا القائد العسكري العظیم عل

ھ  ة واتھام ھ الحربی ھ وألقاب ع رتب ن جمی ده م ھ وتجری م عزل وده وت ام جن أم
ن ال م حرم م ھ ث س شرفھ وذمت ا یم ا م حیحة منھ ر ص تھم غی راء ب ودة افت ع

یجوب الصحراء .. القائد الفذ المجروح .. وقد أخذ خالد بن الولید .. لوطنھ 
ثم استسلم لقدره ومات مقھورا .. على فرسھ أیاما طویلة ال یدري ماذا یفعل 

و  ال وھ ھ وق ھ وفرس یفھ ودرع ك إال س و ال یمل ة وھ ي الغرب ھ ف وق فراش ف
  :یدعو على مبغضیھ

  ال نامت أعین الجبناء

والحق ال یموت .. واللـھ سبحانھ وتعالى ھو الحق .. ك یا خالد فلتھدأ روح
    أبدا

  سامة السعداوي أ. د 

  

 ------------------------------   
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  ١٩٩٧ / ٤ / ١٢المقال التالي نشر في صحیفة الھدف الكویتیة بتاریخ  

  
   حسب آلة الزمن التي صنعھا المھندس أسامة السعداوي

  
   میالدیة٥٧٤ مارس ١٨ولد یوم الجمعة أبوبكر الصدیق 

  م٦٣٦ أغسطس ١٩ عمر تم یوم الجمعة وفتح فلسطین في عھد
  

وندلف عبر صفحاتھ المستورة عنا بفضل آلة .. ما زلنا نسبر أغوار التاریخ 
دیك ..  الزمن ومخترعھا  ا ل ا وتھمس بم تلك اآللة التي ما أن تلمس أزرارھ

 بالمخفي والمستور من المعلومات التي من تساؤالت اال ووجدتھا قد عاجلتك
واریخ .. نحن في أمس الحاجة الیھا  وھاھي تكشف لنا ضمن ما تكشفھ من ت

صدیق رضي  میالد أھم الصحابة وقادة المسلمین عن تاریخ میالد أبوبكر ال
ذي  دین ال اء الراش لم وأول الخلف هللا عنھ خلیفة رسول هللا صلى هللا علیھ وس

  . .ن ودولة أثبت أن االسالم دی
   

   :یقول المھندس أسامھ السعداوي مخترع آلة الزمن 
  

ي  ن أب د هللا ب أبو بكر الصدیق ھو عبد هللا بن عثمان بن عامر المعروف بعب
ة(قحافة وكان اسمھ قبل االسالم  د الكعب د االسالم ) عب ره رسول هللا بع وغی

  . .الى عبد هللا 
  

یض ا ھ أب صدیق رضي هللا عن ف العارضین كان أبو بكر ال ا خفی ون نحیف لل
ع . معروق الوجھ غائر العینین ناتئ الجبھة  وكان رضي هللا عنھ رقیق الطب

ر  د النظ ل بعی ح العق رة راج ف المعاش شھوة لطی ھ ال ورا التملك ا ووق رزین
ا  ا محب ا رحیم سان عطوف ق واسع اإلح عظیم اإلیمان قوي الروح ودیع الخل

ص. للحق مقاتال فى سبیلھ  د سمي بال ھ وق اس إلی ض الن زع بع وم أن ف دیق ی
. .قائلین أن محمدا یقول أنھ أسرى إلى المسجد األقصى وعاد فى نفس اللیلة 

دق .. قالوا نعم ..  فقال لھم أحقا قال ذلك  د ص دقھ .. قال إذا فق ى أص وهللا إن
ى  فیما ھو أبعد من ذلك وھو نزول وحي السماء على قلبھ فكیف ال أصدقھ ف

   . .لصدیق ھذا عندئذ سمى با
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ي هللا  صدیق رض ر ال و بك ى أن أب رب عل ع المؤرخون الع یالده فیجم ا م أم
ل  د عام الفی د بع ھ ول ان یصغر رسول هللا بحوالي ثالث سنوات وأن عنھ ك

ثالث سنوات  الم . ب ل اإلس ودھم قب ف عھ ى مختل م أن العرب عل ونحن نعل
ى تق ة الت داث الھام سبة لألح اتھم ن ون توقیت انوا یؤرخ سبة ك ولھم أو ن ع ح

   . .لفترات حكم حاكم معین 
  

ا  ة تخبرن ا المتقدم وبإدخال المعطیات السابقة آللة الزمن وباستخدام برامجھ
  آلة الزمن أن أبوبكر الصدیق ولد یوم 

  
         میالدیة٥٧٤    مارس   عام   ١٨الجمعة    
       قبل الھجرة٥٠    عام   ربیع أول    ٨الموافق   

  
  توفى أبوبكر الصدیق یوم       :   وفاتھ  

  
     میالدیة٦٣٤     سبتمبر      ١االثنین     
     ھجریھ١٣  جمادى ثانى     ٢٩الموافق   

  
د عاش  ذلك یكون ق یال وب وقد توفي بعد المغرب وقبل صالة العشاء ودفن ل

ة أو  ا ونصف میالدی تون عام ھ ٦٢حوالى س ى وج ث عل ة وثل ا ھجری  عام
ب أو   د ٢٢٠٨٢التقری ا بالتحدی صدیق .  یوم وبكر ال ة أب تمرت والی واس

ة  ٦٣٢ یونیو  ٧رضى هللا عنھ حوالي سنتین وثالثة أشھر بدءا من     میالدی
لم  ھ وس اة رسول هللا صلى هللا علی ھ . وھو یوم وف ھ بقولت د استھل خالفت وق

ا، أیھا الناس (المشھورة  د مات ومن ك دا ق إن محم دا ف د محم ن من كان یعب
  : ثم تال قول هللا عز وجل)  د هللا فإن هللا حي ال یموتیعب
  
ى (  وما محمد إال رسول قد خلت من قبلھ الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم عل

یجزي هللا  یئا وس ضر هللا ش ن ی ھ فل ى عقبی ب عل ن ینقل ابكم وم أعق
    .٤/ آل عمران ) .. الشاكرین 
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ن عفان وعلي بن أبي طالب  آلة الزمن تستخرج تاریخي میالد عثمان ب
   رضي هللا عنھما

  
  عثمـان بـن عفـان: أوال 

   ثالث الخلفاء الراشدین
  

   :االسم واللقب
  عثمان بن عفان بن أبى القاص بن أمیھ بن عبد شمس بن عبد مناف

  
  :أھم الصفات 

صیر  ل وال بالق و بالطوی ول ال ھ ط الط ھ متوس ى هللا عن ان رض ن عف ان ب ان عثم   ك
ھ صلع .. سم ولكن قوى خفیف الج شعر ب حسن الوجھ رقیق البشرة أسمر اللون كثیر ال

ھ ..مع طول فى لحیتھ  ى عارفی ا إل شمائل محبب و ال روح حل ذب ال  .. وكان رحمھ هللا ع
اء  ال والحی ا الجم یتین وھم صفتین أساس فھ ب ى وص روه عل ع معاص د أجم ان . .وق وك

ر ضعف عثمان طیب القلب سمح الوجھ مسامحا مع الناس ول ن غی ن م ا ..ك ان ثری  وك
   ..وسخیا جوادا كریما ومحسنا كبیرا 

  
  : میالده 

ر  كان عثمان بن عفان یصغر عمر بن الخطاب بحوالى ثالث سنوات ویكب
 وتشیر آلة الزمن إلى أن میالد عثمان بن عفان ..خالد بن الولید بحوالي عام 

  :رضى هللا عنھ یأتى یوم
  

         میالدیة٥٨٩       عام       نوفمبر ١٨األربعاء      
       قبل الھجرة٣٤     عام    جمادى أول   ٣الموافق      

  
  :وفاتھ   

جیش من   یوما قام بھ٤٠د حصار لبیتھ دام توفى عثمان بن عفان مقتوال بع
ائرین  صریین الث ن الم ون م ر ٦٠٠مك ى بك ن أب د ب زعمھم محم ل یت  مقات

  :الصدیق یوم
  

     میالدیة٦٥٦یونیو          عام      ٢٧الجمعة      
        ھجریھ٣٥   ذى الحجة     عام   ٢٦الموافق     
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ھ  ث أن ا حی شر عام ى ع ان حوالى اثن ن عف ان ب وبذلك تكون مدة خالفة عثم
  بویع للخالفة یوم

  
     میالدیة٦٤٤   دیسمبر        عام   ٢٠      الجمعة

      ھجریة٢٤             عام صفر    ١٣الموافق     
  

  .بعد مقتل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب
  

  على بن أبى طالب:   ثانیا 
  إمام المسلمین ورابع الخلفاء الراشدین

  
  :االسم واللقب    

   على بن عبد مناف بن عبد المطلب بن ھاشم
  

ن ، وھو ابن عم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  ى ب ى حق عل ل ف ا قی ومھم
ى أبى طالب رضى هللا ى ف  عنھ فلن نستطیع إیفاءه حقھ ویكفیھ شرفا أنھ ترب

  .. كنف رسول هللا النبى الخاتم 
  :أھم الصفات

كان على بن أبى طالب كرم هللا وجھھ أمیل إلى القصر أسمر أصلع أشیب 
ین .. الرأس واللحیة طویلھا  ثقیل العینین حسن الوجھ بشوشا عریض المنكب

 وكان رضى .. ضخم العضالت قوى الجسد یمیل إلى السمنة من غیر إفراط
ت  اتال ثاب ا مق هللا عنھ واثقا فى نفسھ وفى قدراتھ شجاعا جریئا مقداما محارب

ھ  دا إال قتل سھ . .العزم ال یھاب الموت ولم یبارز أح ا فخورا بنف ان كریم وك
معتزا بكرامتھ واسع العلم والمعرفة شدید الذكاء وكان رءوفا بالناس وحلیما 

  . . وكان نبیال ذو مروءة وورع ..لب رقیق الق
  

  :میالده
شرون  سعة وع ھ یصغر رسول هللا بت كان على بن أبى طالب رضى هللا عن

   ..وكان عمره عند بعث محمد أحد عشر عاما ، عاما 
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شرفة  وتشیر آلة الزمن إلى أن سیدنا على بن أبى طالب ولد داخل الكعبة الم
  :یوم

  
         میالدیة٥٩٩س    عام       أغسط٩الجمعة       

    قبل الھجرة  ٢٤    عام   جمادى ثاني  ١٠الموافق    
  

  :وفاتھ
  ضرب على بن أبى طالب غدرا بالسیف ظھر یوم 

  
    میالدیة٦٦١    فبرایر    عام    ٨الجمعة    
     ھجریھ٤٠  رمضان   عام     ٣٠الموافق   

  
  وتوفى مساء یوم 

  
     میالدیة٦٦١   عام        فبرایر ٩السبت    

      ھجریھ٤٠   عام    شوال  ١الموافق   
  

  ومدة خالفتھ أربعة سنوات وتسعة أشھر حیث أنھ بویع للخالفة یوم
  

     میالدیة٦٥٦     یولیو        عام    ٤الجمعة   
       ھجریة٣٦    عام    محرم   ٤الموافق  

  
  . بعد مقتل عثمان بن عفان بأسبوع 
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  آلة الزمن تحدد تواریخ حدوث موقعتي الیرموك وأجنادین

  
شام ( حدثت موقعة الیرموك   تح ال صدیق رضى هللا ) ف وبكر ال اة أب د وف بع

  عنھ بأیام معدودة وبالتحدید یوم
  

     میالدیة٦٣٤  سبتمبر       ١٣السبت      
      ھجریة١٣   رجب  ١٢الموافق    

  
ر ) تح فلسطین ف( وحدثت موقعة أجنادین   ة عم اني لوالی ام الث ة الع فى نھای

  وبالتحدید یوم.. بن الخطاب رضى هللا عنھ 
  

      میالدیة٦٣٦   أغسطس       ١٩الجمعة      
        ھجریھ١٥    رجب   ٩الموافق     

  
  وتم فتح مدینة القدس یوم

  
      میالدیة٦٣٧   مایو            ١٨الخمیس     
       ھجریة١٦   ربیع ثاني        ١٥الموافق      

  
دس  ت المق ة بی ت مدین د فتح اء ( وق تمر ) إیلی صار اس د ح ذ ٩بع ھر من  أش

انتھاء معركة أجنادین وفرار أطربون قائد القوات الرومانیة فى فلسطین إلى 
وكان عمر بن الخطاب قد وصل إلى مدینة الجابیة فى فلسطین على . مصر 

تح ا شھد ف دس لی ة من الق ة مقرب ة . لمدین ام األسقف صفرنیوس بمفاوض وق
عمر بن الخطاب على فتح المدینة سلما فصالحھم عمر على صلح دمشق بل 

  . .وأكثر منھ سخاء 
   

وقعتي  دوث م ین المؤرخون العرب حول أسبقیة ح على أن ھناك انقساما ب
ادین  رى . الیرموك وأجن ادین ی بعض أن الیرموك سبقت أجن رى ال فحین ی

ر بعض اآلخ ة ال وك ھى الالحق سابقة وأن الیرم ادین ھى ال ن ..  أن أجن ولك
   ..حقیقة حدوث الموقعتین ھو ما ذكرناه بعالیھ 
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د  م بع سطین ت تح فل وك وف ة الیرم د معرك م بع شام ت تح ال روف أن ف والمع
ؤمنین . معركة أجنادین  ر الم د أمی ى ی م عل د ت دس ق ت المق تح بی ان ف ولما ك

ن الخطاب رضى هللا  ى عمر ب ادین تمت ف ة أجن ك أن معرك ى ذل ھ فمعن عن
د  ة عھ ى نھای ت ف وك تم ة الیرم ین أن معرك ى ح اب ف ن الخط ر ب د عم عھ
ل  دثت قب وك ح ة الیرم أن موقع ع ب ا یقط ھ مم ى هللا عن وبكر رض ة أب الخلیف

ري  ة الطب ع روای ق م ا یتف و م ادین وھ ة أجن صار . .معرك ھ بانت ا أن كم
ت ال ادین أتیح ة أجن ى معرك سلمین ف دخول الم اص ل ن الع رو ب ة لعم فرص

سطین  ى فل سھ إل ذى حضر بنف مصر بعد أن استأذن من عمر بن الخطاب ال
   ..بعد معركة أجنادین مباشرة مما یؤكد ترتیب األحداث كما سبق ذكره 

  
دس ببضعة  ت المق ع شمال شرق بی ادین تق إن أجن ة ف ومن الناحیة الجغرافی

وك شرق الو ع الیرم ا تق ط بینم ومترات فق ة كیل دثت المعرك ى ح اقوسة والت
ق وادي سرحان  شام ومن تخوم العرب ومن طری عندھا قریبة من بادیة ال

وك أوال  ة الیرم ع معرك ى أن تق ن الطبیع ان م ذلك ك شام . ل ة ال ا أن بادی كم
سمى  ت ت رب وكان الد الع دود ب ل ح ت داخ سماوة ( كان ة ال ث أن ) بادی حی

شام فتوحات المسلمین بدأت فى العراق أوال ثم ا ى ال ا إل تجھت بعد ذلك غرب
من الطبیعي . ثم جنوبا إلى فلسطین ومصر ثم شرقا وشماال إلى بالد الفرس 

ة ، إذن أن تقع معركة أجنادین بعد معركة الیرموك ولیس قبلھا  بل إن معرك
ة القادسیة  ة ..الیرموك حدثت قبل معرك ى نھای دثت ف ث أن الیرموك ح  حی

ة عھ صدیق وبدای ر ال و بك د أب الث عھ د ث دثت بع یة ح ا القادس ر بینم د عم
  .. سنوات من خالفة عمر بن الخطاب 

  
ي  ادین ھ ة أجن ل معرك ة الیرموك قب وع معرك ى وق ة عل دالئل الثابت ومن ال
رك  ا بت أمره فیھ د ی ن الولی د ب صدیق لخال ر ال و بك ا أب ث بھ ى بع الرسالة الت

وات ال ي العراق على وجھ السرعة والتوجھ للشام لتعزیز ودعم ق سلمین ف م
الیرموك [ الیرموك قائال فى ھذه الرسالة  سلمین ب أتى جموع الم ى ت سر حت

ى ] .. إلى آخر الرسالة ..... فإنھم قد شجوا وأشجوا  ة إل ب رسالة ثانی م كت ث
ائال  ھ ق د إلی ن الولی د ب دم خال ا بمق ره فیھ شام یخب ى ال أبو عبیده بن الجراح ف

ال فقد ول.. أما بعد .. سالم هللا علیك [  شام ف یت خالد بن الولید قتال العدو بال
   .] .إلى آخر الرسالة ... تخالفھ وأسمع لھ وأطع 
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ا  ول فیھ شام یق واده بال صدیق لق ر ال و بك ة من أب وا [ ثم الرسالة الثالث اجتمع
سلمین  ف الم شركین بزح وف الم وا زح دا وألق سكرا واح وا ع .... فتكون

ذنوب  ن ال وا م اب (واحترس صد األجن واتیق ؤخرة الق وا ) وم واجتمع
   ]بالیرموك متساندین ولیصل كل رجل منكم بأصحابھ 

  
ھ  صدیق رضى هللا عن وبكر ال ز أب ثالث یتضح أن  تركی من ھذه الرسائل ال

ة الیرموك  دما .. فى نھایة خالفتھ كان على موقع د عن ن الولی د ب ا أن خال كم
شام ب١٣غادر العراق فى أوائل صفر عام  د  للھجرة ووصل ال ا ١٨ع  یوم

زة  شبھ المعج ا ی ط فیم فر .. فق ة ص ل نھای لھا قب ھ وص ت ..  أي أن إذا كان ف
ن  د ب ا خال شترك فیھ م ی موقعة أجنادین ھى التى وقعت قبل الیرموك فلماذا ل

   وقد وقعت فى نھایة جمادى الثاني من نفس العام؟؟ ..    الولید ؟؟
  

د ا خال راق ولم كانت ھذه السرعة اإلعجازیة التى سار بھ د من الع ن الولی  ب
اني ١٣للشام فى صفر عام  ادى الث ى جم  ھجریة إذا كانت الیرموك وقعت ف

    ھجریة؟؟١٥عام 
  

تح  ل ف والمعروف أن خالد بن الولید فتح دمشق بعد الیرموك ولیس قبلھا وقب
   ھجریة وبالتحدید یوم ١٤فلسطین وكان فتح دمشق فى رجب من عام 

  
       میالدیة٦٣٥       سبتمبر ١٥الثالثاء      
       ھجریة١٤    رجب        ٢٥الموافق     

  
امین وأن  ادین بع ل أجن دثت قب وك ح ضح أن الیرم داث یت ذه األح ل ھ من ك

   :ترتیب األحداث كان كالتالي
  

ادین.. ثم .. فتح دمشق .. ثم .. موقعة الیرموك  م  .. موقعة أجن ت .. ث تح بی ف
  .. المقدس 

  
سأ دیھي أن ن ن الب ؤرخین وم تالف الم سام واخ ى انق سبب إذن ف و ال ا ھ ل م

   حول أسبقیة وقوع كل من الیرموك وأجنادین؟؟
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ان  اك موقعت نجد أن ھن ھ س ة بدق داث التاریخی یر األح صنا س ن إذا تمح ونح
   :إلجنادین ولیس موقعة واحدة

  
  . موقعة أجنادین الصغرى- ١
   . موقعة أجنادین الكبـرى- ٢
  

ة الیرموك وقد حدثت موقعة أ ت معرك د . جنادین الصغرى فى نفس توقی فق
ان  ى سوریا وك اني موجودة ف سیة للجیش الروم ضاربة الرئی وة ال كانت الق

شق  ة دم و مدین ا ھ ز قیادتھ ة ، مرك شود الرومانی ك الح د ذل ت بع م تتابع ث
وك  ى الیرم المیة ف شود اإلس وات ، والح ت الق ة حاول شوب المعرك ل ن وقبی

ودة ة الموج وك الرومانی سرعة للیرم ھ ال ى وج ضور عل سطین الح ى فل  ف
وك  ى الیرم ة ف ة المحارب وات الرومانی دة الق دعیم ونج سلمون ، لت ن الم ولك

كانوا على وعى بذلك وكان أبو بكر قد حذرھم من قبل فى رسالتھ لعبیدة بن 
ا  ھ فیھ ب ل ى كت راح الت ذنوب [ .... الج ذروا ال ذروا .... ] .. واح أى اح

دو ا دادات الع ة إم اب المعرك أتى من أذن ى ت وة من . لت ت ق ك تقابل ى ذل وعل
ة  دة الرومانی وات النج المسلمین كانت قد جھزت من قبل لھذا االحتمال مع ق
تطاع  دثت معركة صغیرة اس ادین وح القرب من أجن سطین ب ة من فل القادم

  . .فیھا المسلمون القضاء على قوات النجدة 
  

تحم م تق المیة ل وات اإلس ذه الق ن ھ وات ولك سھا ألن الق ادین نف ة أجن  مدین
  . .الرومانیة فى فلسطین كانت ما تزال قویة وھى التى تدافع عن القدس 

  
ن  رو ب دھا عم ان قائ امین وك ك بع د ذل رى بع ادین الكب ة أجن ت موقع م كان ث
تح  شمال لف العاص بمفرده حیث كانت باقى القیادات اإلسالمیة تحارب فى ال

عة أجنادین الكبرى ھى التى مھدت لفتح القدس وكانت موق. باقى مدن الشام 
   .وفلسطین بعد ذلك

  
  
  
  
  
  
  

٤٥  



  
  تواریخ أھم الغزوات والفتوحات االسالمیة

  طبقا للترتیب الزمني
  

  غـزوة بـدر
  

      میالدیة٦٢٤    مارس    عام    ١٩الجمعة     
         ھجریة٢    رمضان   عام    ٢١الموافق    

  
  غـزوة أحـد

  
     میالدیة٦٢٥    ابریل    عام    ١٦   السبت  

        ھجریة٣   شوال    عام     ٣٠الموافق    
  

  غـزوة الخنـدق
  

      میالدیة٦٢٧   مارس    عام    ٣السبت    
         ھجریة٥    شوال     عام     ٧  الموافق 

  
  فتـح مكـة

  
      میالدیة٦٣٠    ینایر      عام    ١٣    األربعاء

        ھجریة٨   رمضان    عام     ٢١افق   المو
  
  
  
  

  )فتح الشام ( موقعـة الیـرمـوك 
  

      میالدیة٦٣٤   سبتمبر       عام    ١٣السبت    
       ھجریة١٣  عام      رجب   ١٢الموافق  
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  فتـح دمشـق
  

      میالدیة٦٣٥  سبتمبر   عام    ١٥الثالثاء   
       ھجریة١٤      رجب    عام  ٢٥الموافق  

  
  )فتح فلسطین ( موقعـة أجنـادیـن 
  

     میالدیة٦٣٦   أغسطس      عام   ١٩الجمعة   
       ھجریة١٥   عام   رجب   ٩الموافق  

  
  فتـح بیـت المقـدس

  
      میالدیة٦٣٧  مایو       عام    ١٨الخمیس   
       ھجریة١٦   ربیع ثاني  عام     ١٥الموافق   

  
  
  

  )فتح العراق ( القادسیـة موقعـة 
  

     میالدیة٦٣٧   مایو        عام     ٣١االربعاء   
      ھجریة١٦  ربیع ثاني   عام      ٢٨الموافق   

  
  واستمرت أربعة أیام

  
  )فتح القاھرة ( فتـح حصـن بابلیـون 
  

     میالدیة٦٤١   ابریل       عام    ١٩االثنین   
      ھجریة٢٠       ربیع ثاني   عام٣٠الموافق  
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   )فتح مصر ( فتـح االسكنـدریـة 
  

  تم توقیع معاھدة لتسلیم مدینة االسكندریة في
  

      میالدیة٦٤١     نوفمبر      عام    ٥الجمعة    
       ھجریة٢٠   ذي القعدة   عام     ٢٣الموافق   

  
لمعاھدة وتنص ھذه ا.. بین عمرو بن العاص والمقوقس أسقف االسكندریة 

على انسحاب الجیش الروماني بحرا من مدینة االسكندریة في مدة أقصاھا 
  وفعال تم تنفیذ المعاھدة وتم تسلیم االسكندریة یوم..  شھرا ١١

  
     میالدیة٦٤٢   سبتمبر   عام    ٢٩الخمیس   
      ھجریة٢١   شوال     عام    ٢٦الموافق   

  
  )فتح ایران ( موقعـة نھـاونـد 
  

     میالدیة٦٤٢      دیسمبر      عام    ٢معة   الج
    ھجریة ٢٢   عام      محرم    ٢الموافق  

  
  فتـح أنطـاكیـا

  
     میالدیة١٢٦٨    مایو     عام     ٣١    الخمیس

      ھجریة٦٦٦    رمضان   عام     ١١الموافق   
  

  )اسالمبول ( فتـح القسطنطینیـة 
  

     میالدیة١٤٥٣   عام       مایو       ٢٩األحد     
      ھجریة٨٥٧     جمادى أول   عام     ١٢الموافق  

  
ة  ي : ملحوظ واریخ ف ذه الت ض ھ دیل بع ب تع ھ یج احثین أن د الب اذا رأى أح

فیجب علیھ أن یحافظ على تسلسل یوم االسبوع .. حدود یوم واحد أو یومان 
  . والتاریخ المیالدي منسوبا للتاریخ الھجري

  
٤٨  



  
  على العالم االسالمي ریخ أھم أحداث الحمالت الصلیبیةتوا

  
ة  ي : ملحوظ واریخ اآلت د الت دیل أح ن تع د م ھ الب احثین أن د الب اذا رأى أح

یالدي و  اریخ الم ین الت سبي ب سل الن ى التسل افظ عل د وأن یح ا فالب ذكرھ
   . .التاریخ الھجري و یوم االسبوع

  
اء   وم الثالث ي ی ام  ٢٦ف وفمبر  ع ق   ١٠٩٥  ن ة  المواف   ذي ١٣ میالدی

دة   سون ٤٨٨القع یالده الخم د م بة عی ي مناس ة وف ا ..   ھجری ن الباب أعل
سي  اني الفرن ان الث ري ( أورب الم ) أودو دالج ى الع صلیبیة عل رب ال الح

سي  ت الكن ر مون ع كی ي مجم ا ف ي ألقاھ ة الت ي الخطب دھا .. االسالمي ف وبع
ى اآلن بدأت سلسلة الحروب الصلیبیة الدمویة ول ت آخر .. م تنتھي حت وكان

ي التي استمرت ف.. حرب صلیبیة كبرى ھي حرب البوسنة الھرسك البشعة 
  .. قلب أوروبا حوالي أربعة سنوات 

  
  : أحداث الحملة الصلیبیة االولى

  
سي  د الفرن ادة القائ ت قی ت تح رى ( وكان ود ف ون ج ھ ) دي بوای وأخی

  ء على مدینة نیقیة یوم وقد بدأت الحرب باالستیال. ) .بالدوین ( 
  

    میالدیة١٠٩٧    یونیو       ١٩السبت   
     ھجریة٤٩٠   رجب   ١

  
  ثم االستیالء على مدینة إنطاكیة في أقصى شمال سوریة یوم 

  
     میالدیة١٠٩٨     یونیو        ٣الجمعة   

       ھجریة٤٩١جمادى ثاني      ٢٥
  

  ل مدینة القدس یوم وانتھت الحملة الصلیبیة االولى باحتال
  

    میالدیة١٠٩٩   یولیو  ١٤الجمعة  
       ھجریة٤٩٢ شعبان   ١٧ 

  
٤٩  



ر  دى أكب ي اح زل ف دنیین الع ن الم سلمین م ذبح آالف الم صلیبیون ب ام ال وق
  . .مذابح التاریخ 

  
   :أحداث الحملة الصلیبیة الثانیة

  
ة ال ر مدین دین زنكي حاكم الموصل بتحری ا على أثر قیام نور ال وھي ( رھ

شام  ي ال صلیبیون ف ا ال ي أقامھ ة الت ارات االربع صلیبیین ) احدى االم من ال
  یوم 

  
    میالدیة١١٤٦     نوفمبر     ٧الخمیس  

      ھجریة٥٤١ جمادى أول    ٢٤
  

ي  رى ف رة أخ صلیبیة م رب ال اء روح الح ارد باذك سي برن س الفرن ام الق ق
ة عام  ) یوجینوس الثالث ( فقام البابا .. أوروبا  ي بدای ذه الحرب ف باعالن ھ
الم .  م ١١٤٧ شرق الع وعلى الفور قامت الجیوش الصلیبیة بالزحف نحو م

ملك ) وكونراد الثالث (  ..ملك فرنسا ) لویس السابع ( االسالمي تحت قیادة 
  : ونتج عن ھذه الحرب االحداث التالیة.. ألمانیا 

  
  وریلیام یوم  ھزیمة الجیش الصلیبي االلماني في موقعة د-١
  

    میالدیة١١٤٧    اكتوبر      ٢٥السبت   
      ھجریة٥٤٢   جمادى أول   ٢٢

  
سطنطینیة  وتشتت بعدھا الجیش االلماني مذعورا وعاد الملك كونراد الى الق

  .  .مریضا
  
  یوم ) كاداماس (  ھزیمة الجیش الصلیبي الفرنسي في موقعة -٢
  

  یالدیة   م١١٤٨   ینایر     ٢٨االربعاء   
       ھجریة٥٤٢   شعبان    ٢٨

  
  . .وھرب بعدھا الملك لویس السابع عائدا  لفرنسا 

  
٥٠  



  
 تحریر نور الدین زنكي لمدینة دمشق من حكم االمیر مجیر الدین حلیف -٣

  الصلیبیین یوم 
  

     میالدیة١١٥٤   ابریل    ١٢االثنین    
       ھجریة٥٤٩  محرم     ٢٠

  
   الدین زنكي یوم  وفاة الزعیم نور-٤
  

     میالدیة١١٧٤   مایو      ٢٩االربعاء    
       ھجریة٥٦٩  شوال       ١٩

  
  عن ثماني وخمسین عاما ھجریا حیث أنھ ولد یوم 

  
     میالدیة١١١٧   دیسمبر   ١٨الثالثاء    

      ھجریة٥١١   شعبان      ١٦
  

ة ى الدول وبي العرش عل دین االی ك صالح ال ا واعتلى بعد ذل  االسالمیة كلھ
   :فاكمل عملیة تحریر العالم االسالمي من الصلیبیین كالتالي

  
  ..   میالدیة ١١٨٣ تحریر مدینة حلب السوریة عام  - ٥
  
   انتصار صالح الدین الساحق على الصلیبیین في موقعة طبریة یوم - ٦
  

     میالدیة١١٨٧   مایو    ١الجمعة    
      ھجریة٥٨٣  صفر      ١٤

  
   انتصار صالح الدین الساحق على الصلیبیین في موقعة حطین یوم - ٧
  

     میالدیة١١٨٧     یولیو        ٣الجمعة    
        ھجریة٥٨٣   ربیع ثاني     ١٨

  
  
٥١  



سي  د الفرن دام القائ دین باع الح ال ام ص ة ق ذه المعرك ي ھ د دي ( وف رجینال
اء بنفسھ نظیر جرائمھ البشعة في قتل الحجا) شاتیون  ج المسلمین العزل أثن

ة  ة المكرم ة مك ر . .ذھابھم للحج لمدین ك بتحری د ذل دین بع ام صالح ال م ق ث
  . .باقي مدن ساحل الشام من االحتالل الصلیبي 

  
   تحریر صالح الدین لمدینة القدس یوم - ٨
  

      میالدیة١١٨٧      اكتوبر     ٢الجمعة    
       ھجریة٥٨٣     رجب       ٢١

  
   . .ا حزنت أوروبا حزنا شدیدا وبعدھ

  
  : أحداث الحملة الصلیبیة الثالثة

  
دس  ر الق دین بتحری الح ال ام ص ا لقی رت أوروب ت .. ذع ور وتح ى الف وعل

ادة  صلیبیة تحت قی وش ال ت الجی ا ھب سطس ( الحاح الباب ب أوغ ك ) فیلی مل
ور  سا واالمبراط ا ( فرن دریك بربروس ا و ) فری ك ألمانی ب ( مل شارد قل ریت

  : انت ھذه الحملة الصلیبیة كما یليملك انجلترا الى الحرب وك) السد ا
  
   احتالل الصلیبیین لمدینة عكا یوم - ١
  

      میالدیة١١٩١    یولیو         ١٢الجمعة    
        ھجریة٥٨٧   جمادى ثاني     ١٢

  
ة - ٢ ن مدین سطین م شام وفل ي لل شاطئ الغرب دن ال صلیبیین لم تالل ال  اح

  . .ال وحتى مدینة یافا جنوبا واقامة امارات صلیبیة في ھذه المدن صور شما
  
   عقد معاھدة صلح بین صالح الدین االیوبي و ریتشارد قلب االسد یوم - ٣
  

      میالدیة١١٩٢    سبتمبر     ٣الخمیس   
        ھجریة٥٨٨   شعبان       ١٧

  
  
٥٢  



  یوبي في دمشق یوم  بعد المعاھدة بستة شھور توفي صالح الدین اال- ٤
  

      میالدیة١١٩٣     مارس     ٤الخمیس     
        ھجریة٥٨٩   صفر       ٢٢

  
    عاما حیث أنھ ولد یوم ٥٦عن عمر یناھز  

  
     میالدیة١١٣٧   دیسمبر    ٢٦االحد   
      ھجریة٥٣٢   ثاني   ربیع ٥

  
   :أحداث الحملة الصلیبیة الرابعة

  
المرحلة االولى كانت بقیادة .. لرابعة على مرحلتین جاءت الحملة الصلیبیة ا

سادس(االمبراطور االلماني  ري ال دریك بربروسا ) ھن ن فری د رسا .. اب وق
م  واستطاعوا دخول ١١٩٧ب من مدینة صیدا عام  االسطول الصلیبي بالقر

ى .. اال أن ھذه الحملة لم تحقق شیئا جدیدا .. بیروت  ك ال د ذل ثم انسحبوا بع
  . . بعد موت االمبراطور بالدھم

  
ا  ة الباب ت تحت زعام ة كان ة الثانی ث(المرحل ذه ) .. أنوسنت الثال ت ھ وانتھ

وقام الصلیبیون باحتالل مدینة زارا المسیحیة .. الحملة بحرب أھلیة صلیبیة 
  یوم 

  
     میالدیة١٢٠٣      نوفمبر   ٢٤االثنین    

       ھجریة٦٠٠     ربیع أول    ١٢
  

ضب ا د غ رارا وق در ق ل فأص ذا العم دیدا لھ ضبا ش ث غ نت الثال ا أنوس لباب
سة  .. بحرمان أفراد الحملة الصلیبیة الرابعة من رحمة هللا ومن غفران الكنی

ت  ي انتھ ة الت رب االھلی ي الح تمرار ف ن االس ة م ع الحمل م یمن ك ل ن ذل ولك
  باحتاللھم لمدینة القسطنطینیة عاصمة الدولة البیزنطیة المسیحیة یوم 

  
      میالدیة١٢٠٤    ابریل    ١٣الثالثاء    

       ھجریة٦٠٠     شعبان     ٥
  

٥٣  



ب  ات التخری ب عملی ى جان ا ال ا وآثارھ ة وكنوزھ ب المدین اموا بنھ وق
  . .واالغتصاب 

  
  : أحداث الحملة الصلیبیة الخامسة

  
ن  ا أعل ث علیھ بعد فشل الحملة الصلیبیة الرابعة وغضب البابا أنوسنت الثال

ھ . .م ١٢١٧بیة الخامسة في بدایة عام  نفسھ قیام الحرب الصلیب واستجاب ل
جان دي (ملك قبرص و ) ھیودي لوزجنان ( ملك المجر و ) أندرو ( الملك 
سة من .. ملك أورشلیم وآخرون ) برین ي شن سل صلیبیة ف واتھم ال وبدأت ق

ص. .الغارات على المناطق االسالمیة في فلسطین والشام  شف ال لیبیون واكت
صر  ن م دأ م ب أن یب المي یج شرق االس ى ال تیالء عل ك أن االس د ذل .. بع

سي . فقرروا غزو مصر أوال  د الفرن ادة القائ ة صلیبیة بقی وھكذا قامت حمل
ا  القرب منھ وا ب اط ونزل ة دمی ى مدین جان دي برین ملك أورشلیم بالتوجھ ال

  یوم 
  

      میالدیة١٢١٨     مایو     ٣١الخمیس    
       ھجریة٦١٥  صفر        ٢٨

  
  : وكانت نتائج ھذه الحملة كالتالي

  
   احتالل الصلیبیون لمدینة دمیاط یوم - ١
  

      میالدیة١٢١٩    نوفمبر    ٥الثالثاء    
        ھجریة٦١٦   شعبان     ١٩

  
  وقاموا بذبح االھالي واغتصاب النساء في المساجد 

  
)  كم جنوب غرب بورسعید٩على بعد ة مدینة قدیم( احتالل مدینة تنیس - ٢

  یوم 
  

     میالدیة١٢١٩   نوفمبر    ٢٣السبت    
      ھجریة٦١٦    رمضان     ٧

  
٥٤  



ي - ٣ ا ف ى منھ ا تبق ى م تیالء عل فنھم واالس دمیر س صلیبیین وت ة ال  ھزیم
  موقعة فرع دمیاط شمالي المنصورة یوم 

  
     میالدیة١٢٢١    أغسطس      ١٨االربعاء    

       ھجریة٦١٨   جمادى ثاني     ٢١
  
ة البرامون - ٤ ي موقع صلیبیة ف وات ال  انتصار المصریین الساحق على الق
  یوم ) بالقرب من دمیاط ( 
  

      میالدیة١٢٢١    أغسطس        ٢٨السبت    
       ھجریة٦١٨      رجب    ٢

  
ي  رین ف وف آخ رق أل صلیبیین وغ ن ال وف م ة أل ذه المعرك ي ھ ل ف وقت

   ..حیرات الب
  
ك - ٥ ة للمل  استسالم القائد الفرنسي جان دي برین والقوات الصلیبیة المتبقی

  الكامل یوم 
  

      میالدیة١٢٢١    سبتمبر         ١االربعاء    
       ھجریة٦١٨     رجب   ٦

  
   تحریر مدینة دمیاط من الصلیبیین وعودتھا للسیادة المصریة یوم - ٦
  

      میالدیة١٢٢١ر          سبتمب٩الخمیس    
       ھجریة٦١٨    رجب        ١٤

  
سائر  صر و بخ ي م صلیبیین ف ة ال سة بھزیم صلیبیة الخام ة ال وانتھت الحمل

   ..فادحة 
  
  
  
  
  

٥٥  



  
   :أحداث الحملة الصلیبیة السادسة

  
ور  ة االمبراط ذه الحمل ام بھ اني ( ق دریك الث صلیبیون ) فری سمیھ ال ذي ی ا ال ك ألمانی مل

افر االمب(  ور الك ھ ) راط د قیام ران بع ن الغف ھ م ذي حرم ا ال ضب الباب ار غ ھ أث ألن
ا  م ألنھ ة لھ صلیبیون خیان ا ال لح اعتبرھ دة ص د معاھ ل لعق سلطان الكام تعطاف ال باس
ي حوزة  ت تظل ف دس وان كان ة الق م مدین ى معظ سلمین عل ة للم تسمح بالسیطرة الفعلی

   یافا یوم وتم توقیع صلح. .الصلیبیین بصورة شرفیة فقط 
  

     میالدیة١٢٢٩    فبرایر       ١٨االحد     
       ھجریة٦٢٦     ربیع أول     ١٦

  
ا  ة عك ى مدین ة ال دة .. وبعد حوالي عام واحد من وصول الحمل ذه المعاھ ت ھ د قوبل وق

ا  دریك .. بالرفض والغضب من الجمیع في الغرب والشرق مع ودخل االمبراطور فری
  أورشلیم القدس یوم 

  
     میالدیة١٢٢٩   مارس       ١٨االحد    
       ھجریة٦٢٦    ربیع ثاني    ١٤

  
دا  متوجا نفسھ ملكا على أورشلیم مصحوبا بلعنات الصلیبیین الذین اعتبروه كافرا ومرت

ھ  ن دین ا .. ع ا الباب ى أن دع نوات ال شر س دة ع ك لم د ذل اریة بع ة س ت الھدن وظل
  ة وصلت الى مدینة عكا یوم جریجوري التاسع لحملة صلیبیة بدیل

  
     میالدیة١٢٣٩    سبتمبر    ١الخمیس    

       ھجریة٦٣٧   محرم      ٢٤
  

رھم  وكلرك وغی رس م ع و بط و الراب ع و ھی وت الراب ادة تیب ت قی ذه .. تح ت ھ وقام
صالح .. الحملة بدخول أورشلیم واالستیالء على طبریة و عسقالن  ام ال ذلك ق ونتیجة ل

ة نجم الدین أی ة رھیب صلیبیین ودارت معرك ى رأس جیش اسالمي بالتصدي لل وب عل
  بالقرب من مدینة غزة یوم 

  
    میالدیة١٢٤٤   أغسطس   ١٧االربعاء    

      ھجریة٦٤٢       ربیع أول    ٥
  

٥٦  



  
صلیبیین  ن ال وف م ا أل ل فیھ احقا وقت صارا س سلمون انت ا الم صر فیھ انت

ة  ة معرك ذه المعرك ا استولى ) .. صغرى حطین ال( وسمیت ھ ى أثرھ وعل
ة  ساحل ودخل مدین دن ال جیش الملك الصالح نجم الدین أیوب على غزة وم

  القدس منتصرا یوم 
  

     میالدیة١٢٤٤   اكتوبر        ٢٨الجمعة    
      ھجریة٦٤٢   جمادى أول    ١٨

  
  . .وأقیمت االفراح والزینات في العالم االسالمي 

  
  : السابعةأحداث الحملة الصلیبیة 

  
شل  شام وف سطین وال ي فل ة ف زائمھم المتوالی بب ھ صلیبیون أن س أدرك ال
حمالتھم الصلیبیة المتتالیة انما یمكن في مصر وقوتھا وعمقھا االستراتیجي 
دة  وش لنج و الجی وش تل ال الجی ي ارس دا ف ألون جھ صریین ال ی وأن الم

ت اال ع تح ي تق دن الت ر الم شام وتحری سطین وال ي فل وانھم ف تالل اخ ح
صلیبي  سھا . ال ى غزو مصر نف رة عل ذه الم زم ھ صلیبیون الع د ال ذلك عق ل

ا  اھرة ذاتھ ى الق ر االستیالء عل ر عب ا یم . .مدركین أن االستیالء القدس انم
ة القاسیة ال سون الھزیم اط عام  ولكن الصلیبیون ال ین ي دمی م ف ت بھ ي نزل ت

ا . .م  ١٢٢١ ع( لذلك عندما أعلن الباب صلیبیة  ) أنوسنت الراب ة ال دأ الحمل ب
ھب الملك الفرنسي ..   میالدیة ١٢٤٥السابعة من مدینة لیون الفرنسیة عام  

ھ   فینة ١٨٠٠لویس التاسع على رأس اسطول ضخم وجیش عظیم قوام   س
زاتھم وأسلحتھم  ة تجھی ام باالبحار من .. و ثمانین ألف مقاتل ومعھم كاف وق

  : لحملة الصلیبیة كالتاليوكانت نتائج ھذه ا. فرنسا قاصدا مصر 
  
   سقوط دمیاط في ید الملك لویس التاسع یوم - ١
  

     میالدیة١٢٤٩    یولیو       ٢الجمعة    
       ھجریة٦٤٧    ربیع أول    ١٣
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   ھزیمة الفرنسیین القاسیة في موقعة المنصورة یوم - ٢
  

     میالدیة١٢٥٠   ابریل    ٢٠االربعاء   
      ھجریة٦٤٨      محرم   ١٠

  
ھ  واده وأمرائ ع ق ع وجمی ویس التاس ك ل ر المل م أس ة ت ذه المعرك ي ھ وف
ف  ون أل سي وثالث ارس فرن شرة آالف ف وقساوستھ وقتل في ھذه المعركة ع

  . .جندي وأسر الباقون 
  
 رحیل القوات الفرنسیة یجللھا العار بعد أن دفعت كافة التعویضات التي - ٣

  م فرضتھا مصر علیھم وذلك یو
  

     میالدیة١٢٥٠    مایو     ٨االحد    
       ھجریة٦٤٨   محرم     ٢٨

  
  . بعد أن مكثوا في مصر أحد عشر شھرا

  
  : أحداث الحملة الصلیبیة الثامنة

  
رس  د الظاھر بیب ي ی صلیبیین وسقوطھا ف عقب تحریر مدینة إنطاكیة من ال

  یوم 
  

     میالدیة١٢٦٨    مایو     ٣١    الخمیس
       ھجریة٦٦٦رمضان       ١١

  
ا  ا وذعر الباب اني ( اھتزت أوروبا كلھ ان الث ى ) أورب ویس التاسع ال دعا ل ف

ث .. شن حملة صلیبیة جدیدة على العالم االسالمي  ا لب ان م ولكن البابا أورب
ا  ھ الباب ع ( أن مات وخلف ت الراب ستحثھم ) كلیمن ا ی وك أوروب ى مل ب ال فكت

دة الن لیبیة جدی رب ص ن ح ى ش شرق عل ي ال صلیبیة ف ة ال ا الدول اذ بقای .. ق
  : وجرت وقائع ھذه الحملة كما یلي
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   اجتماع الملك لویس التاسع بملوك أوروبا یوم - ١
  

      میالدیة١٢٦٩   مارس     ٢٤االحد      
        ھجریة٦٦٧     رجب      ١٣

  
سكریة صلیبیة لت ة ع ز حمل ى تجھی اع عل ذا االجتم ي ھ اق ف ر وتم االتف حری

  . .أورشلیم القدس 
  
وا (  تجھیز حملة قوامھا ثالثون ألف فارس ومقاتل أبحرت من مدینة - ٢ أك

  بجنوب فرنسا یوم ) مورت 
  

      میالدیة١٢٧٠     یولیو     ٢االربعاء    
        ھجریة٦٦٨     ذي القعدة   ٥

  
ن  دال م ونس ب صبح ت ة لی دف الحمل ع ھ ویس التاس ر ل د أن غی ن بع ولك

  . .ین فلسط
  
ى - ٣  وصول االسطول الصلیبي لسواحل تونس ونزول القوات الصلیبیة ال

  یوم ) تونس حالیا ( القدیمة ) قرطاجنة ( مدینة 
  

     میالدیة١٢٧٠    یولیو        ٢٠االحد    
      ھجریة٦٦٨   ذي القعدة     ٢٣

  
شي - ٤ ع تف صلیبیین م سلمین وال ین الم دة ب تنزاف مجھ رب اس دوث ح  ح
  مراض واألوبئة في المعسكر الصلیبي ثم حدوث معركة القلعة یوم اال
  

      میالدیة١٢٧٠   یولیو      ٣٠االربعاء   
       ھجریة٦٦٨   الحجة   ذي ٤

  
   ..والتي انتھت بخسائر كبیرة في الجانبین دون تحقیق نصر حاسم ألیھما 
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  یوم  موت الملك لویس التاسع باالسھال و الدوسنتاریا - ٥
  

     میالدیة١٢٧٠   أغسطس    ٢٥االثنین    
       ھجریة٦٦٨   ذي الحجة   ٣٠

  
   وصول الملك شارل شقیق الملك لویس لنجدة الصلیبیین یوم - ٦
  

    میالدیة١٢٧٠   أغسطس    ٢٧االربعاء   
     ھجریة٦٦٩    محرم   ٢

  
  .. وذلك بعد موت الملك لویس بیومین 

  
  رم یوم  معركة النصف من مح- ٧
  

     میالدیة١٢٧٠    سبتمبر    ٨االثنین   
      ھجریة٦٦٩    محرم       ١٤

  
ان دون الوصول  والتي استمرت یومان وحدثت فیھ خسائر فادحة في الجانب

  . .لنصر حاسم ألیھما 
  
   توقیع معاھدة الصلح یوم - ٨
  

     میالدیة١٢٧٠   نوفمبر    ٢١الجمعة   
   ھجریة    ٦٦٩  ربیع أول   ٢٩

  
    االنسحاب والرحیل عن تونس بعد فشل الحملة یوم- ٩
   

     میالدیة١٢٧٠   نوفمبر    ٢٨الجمعة   
       ھجریة٦٦٩   ثاني   ربیع ٧
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  : أحداث الحروب الصلیبیة في القرن الرابع عشر

  
ھ  ي كتاب ة ف صلیبیة " یقول الدكتور عزیز سولایر عطی ان ": (الحروب ال ك

ثم یقول صفحة  ) .. حقا عصر التبشیر للحروب الصلیبیةع عشر القرن الراب
ي . … (٨٦ ین وھ ك الح ي ذل سیة ف رة رئی ل فك ا أال نتجاھ ك فعلین ع ذل وم

سلمین  د الم د بأسا ض د .. التحالف مع التتار لتكون الحروب الصلیبیة أش وق
ألھبت ھذه الفكرة خیال الغرب ودفعتھم الى بعث ارسالیة مسیحیة الى التتار 

ا أدى  صلیبیةمم ل ال ن أج ة م ائج عظیم ى نت داث .) .ال ذه االح ص ھ  ونلخ
  : كالتالي

  
زو - ١ شر بغ ع ع رن الراب دأ الق ازان (  ب دثت ) غ شام  وح ار لل ك التت مل

  معركة بین الجیش المصري وجیش التتار بقیادة غازان یوم 
  

     میالدیة١٣٠٠   ینایر       ٢٣الجمعة   
   ھجریة   ٦٩٩    ثاني   ربیع ٢٤

  
صري  یش الم ا الج زم فیھ ت .. انھ ار لكان ك التت ازان مل الم غ وال اس ول

داد  سائر بغ دح من خ سھ . الخسائر أف لم غازان وسمى نف دنیا ( أس ر ال مظف
  ثم دخل دمشق فاتحا یوم ) .. والدین محمود غازان 

  
     میالدیة١٣٠٠  ینایر       ٢٧الثالثاء   
      ھجریة٦٩٩  ربیع ثاني   ٢٨

  
رة ث م المصري م م انسحب بعد ذلك عائدا لبالده وعادت دمشق والشام للحك

   ..أخرى 
  
ار - ٢ ى التت  انتصار المصریین الساحق بقیادة الناصر محمد بن قالوون عل

  بمرج الصفر غربي نھر الفرات یوم ) شقجب ( بقیادة مظلوم شاه عند بلدة 
  

     میالدیة١٣٠٣    مایو    ٨االثنین   
      ھجریة٧٠٢ن      رمضا١٣
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ى  ار قتل سبت وسقط التت وم ال دءا من ی ام ب ة أی دة ثالث واستمرت المعركة لم
   ..باآلالف 

  
ادة - ٣ كندریة بقی ة االس ى مدین ة عل صلیبیة المفاجئ ارة ال رس ( الغ بط

ان(أو ) لوزجنان ر دي لوزجن ك قبرص ) بیی صلیبیة .. مل وات ال ت الق وكان
رص ي رودس وقب ن جزیرت ة م ة القادم فینة حربی انون س والي ثم در بح  تق

  وقد اقتحموا مدینة االسكندریة یوم .. مشحونة بالمقاتلین 
  

      میالدیة١٣٦٥    اكتوبر    ١١الجمعة    
        ھجریة٧٦٧    محرم      ١٧

  
دة  دمیر لم ب وت رقة ونھ صاب وس ل واغت ن قت ة م ات انتقامی اموا بعملی وق

  ١٦ المصري في منطقة مریوط یوم  خمسة أیام متصلة الى أن ظھر الجیش
اني  ل مب ي ك ار ف علوا الن د أن أش فنھم بع ى س الفرار عل سارعوا ب وبر  ف اكت

  . .ھا وبعد أن استولوا على كنوزھا االسكندریة ومخازن
  

ا  أھم الباب د ھن امس ( وق ان الخ ع ) أورب ث جمی یم وح ل العظ ذا العم ى ھ عل
  . .تحقق النصر للصلیبیین الصلیبیین على تكرار مثل ھذه الحمالت حتى ی

  
  یوم ) مراد خان الغازي (  استشھاد السلطان العثماني - ٤
  

     میالدیة١٣٨٩    أغسطس    ٢١الجمعة    
      ھجریة٧٩١    شعبان       ٢١

  
أثناء حربھ مع الصرب بعد أن كان قد استولى على معظم مناطق البلقان في 

ا  رق أوروب شرات ال.. ش ل لع رد فع ك ك ان وذل ي ك صلیبیة الت الت ال حم
  . .االوروبیون یقومون بھا ضد االتراك 

   
  وكان السلطان مراد خان قد ولد یوم 

  
     میالدیة١٣٢٤    أغسطس   ٤الجمعة    

       ھجریة٧٢٤       شعبان   ٥
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ا - ٥ ا الباب ي أعلنھ سابع (  فشل الحملة الصلیبیة الت ت ال ونس ) كلیمن ى ت عل

   ..ة وعودتھم بعد ھزیمتھم في اكتوبر من نفس العام  میالدی١٣٩٠عام 
  
ا - ٦ ي أوروب انیین ف ة للعثم صارات المتالحق ة لالنت ا نتیج رت أوروب  ذع

ر جیش صلیبي .. الشرقیة  شد أكب ة بح وعلى أثر ذلك قامت الدول االوروبی
ة .. منذ الحرب الصلیبیة االولى  اذ بلغ تعداد الجیوش الصلیبیة أكثر من مائ

م ..رس ومقاتل ألف فا اني ث  وكان ھدف الصلیبیین ھو تحطیم الجیش العثم
  وكان أن دارت موقعة .. االنطالق الى فلسطین واحتالل أورشلیم القدس 

  في بلغاریا یوم ) نیكوبولیس(
  

     میالدیة١٣٩٦    سبتمبر     ٢٥االحد    
       ھجریة٧٩٨    ذي الحجة    ١٤

  
ادة انیون بقی ا العثم صر فیھ سلطان وانت د االول (  ال احقا ) بایزی صارا س انت

صلیبیة  وات ال ن الق شرات اآلالف م ل ع بحت .. وقت ة أص ذه الموقع د ھ وبع
   ..تركیا دولة أوروبیة معترف بھا 

  
  ولد یوم ) یلدرم بایزید خان االول ( وتشیر آلة الزمن الى أن السلطان 

  
     میالدیة١٣٦٠    دیسمبر    ٦السبت   
       ھجریة٧٦٢     محرم    ١٩

  
  وتوفي یوم 

  
     میالدیة١٤٠٣   مارس   ٢١االثنین   
      ھجریة٨٠٥   شعبان    ١٩

  
   ..األعرج ) تیمورلنك ( بعد وقوعھ في أسر القائد التتاري 
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   :أھم أحداث الحروب الصلیبیة في القرن الخامس عشر

  
سلطان  ادة ال انیین بقی ساحق للعثم صار ال د ( االنت ان محم اتح خ ى ) الف عل

رى  سیحیین الكب دة الم سطنطینیة قاع ة الق ى مدین تیالء عل صلیبیین واالس ال
ي  ا والت المبول علیھ م اس الق اس ة واط ة البیزنطی مة االمبراطوری وعاص

   ..بعد ذلك ) اسطنبول ( أو ) استانبول ( أصبحت 
  

سطنطین دراجاسس(وقد قتل االمبراطور  دثت ) ق ي ح ة الت ذه المعرك ي ھ ف
  م یو
  

     میالدیة١٤٥٣   مایو        ٢٩االحد    
       ھجریة٨٥٧   جمادى أول   ١٢

  
  وتشیر آلة الزمن الى أن میالد السلطان محمد الفاتح یأتي یوم 

  
     میالدیة١٤٢٨   مارس       ٢٩السبت    

       ھجریة٨٣١  ثاني   جمادى ٤
  

    عاما یوم ٥٣وتوفي عن حوالي  
  

     میالدیة١٤٨١ایو        م١٧الثالثاء   
      ھجریة٨٨٦   ربیع أول   ٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٦٤  



  طوفان نوح

ساجدا شاكرا .. بكل الحب وبكل التواضع أھدي ھذا البحث للبشریة جمعاء 
وأرجو أن یثبت ..  تعالى أن ھداني وأرشدني الى نتائجھ الباھرة المدھشة 

   .. التاریخ من بعدي صحة ودقة ھذه النتائج ان شاء هللا

كنت دائما أحلم بالیوم الذي أستطیع فیھ أن أحدد تاریخ حدوث طوفان سیدنا 
ین حضارتین .. نوح علیھ السالم  ا ب ا قاطع ان فارق ذي ك ان العظیم ال الطوف

وحضارة  .. بخیرھا وشرھاحضارة قضى هللا تعالى أن تتالشى .. بشریتین 
بحانھ وتع ا هللا س دة انتقاھ شریة جدی ر ب دت بعناص ى ول ا ال ى بھ الى وأوح

   . . با الواحد األحد منونأال ھم قوم نوح المؤ.. رسولھ نوح علیھ السالم 

ة  ادة العلمی ع الم ت أجم ة من البحث والدراسة كن وعلى مدى سنوات طویل
ین  ة ال تل ابرة وعزیم م بصبر ومث ذا الحل ق ھ اال أن .. التي تمكني من تحقی

ة الحاسبات االلكترونیة المتطورة لم ت د بدای أخذ مضمونھا الجاد المفید اال بع
ي الحل .. التسعینات من ھذا القرن  ة ف شاكل العلمی وى الم .. وبدأت معھا أق

دا  دا روی ة روی ن الحقیق رب م م یقت ذ الحل ذا أخ ي . وھك ام عمل وباتم
اریخ  د ت دة لتحدی د الع وتصمیماتي لبرامج آلة الزمن البالغة التطور بدأت أع

   . .ظیم في التاریخ وقوع ھذا الحدث الع

ا  اء الجیولوجی ھ علم ا أعلن و م ث ھ ذا البح ائج ھ داني لنت وء ھ ان أول ض ك
ا  سنة العظمى فیم ع من ال الفلكیة من أن طوفان نوح حدث خالل القسم الراب

 - ٨٠٠٠( یعرف باسم العصر المائي أو عصر السرطان في الفترة الزمنیة 
ا من االرض والذي عدل فیھ ا)  قبل المیالد   عام ٦٠٠٠ لقمر مساره مقترب

ة  سیة خاص ة الشم ب المجموع سارات كواك ي م ف ف ضاغط طفی ة لت نتیج
زمن .. كوكب المشترى  دة من ال رات متباع ل فت دث ك وھي تصحیحات تح

دث  د وأن یح ذي الب اخي والحراري ال ر المن ة والتغیی ل الجاذبی نتیجة لعوام
ة  اریخ المختلف اب الت ت .. خالل أحق ھ ال شئ ثاب ي الكون ألن وكل شئ .. ف

  . .ذلك تقدیر العزیز الحكیم .. یجري لمستقر لھ 

شود .. اذا ً  ا المن ي بحثن ھ ف سترشد ب ذي ن ا . .كان ھذا ھو الخیط االول ال أم
ع  د أي مرج ا وال یوج ي تمام ة ل ا مجھول ت كلھ ث فكان ر البح اقي عناص ب

  .. علمي عنھا 
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ال ا ي . .لعلمي واألمر كلھ یبدو وكأنھ ضرب من ضروب الخی د ل ان الب فك
ة  زمن البالغ ة ال رامج آل ذة وبب ترولوجي الف م االس ائق عل تعانة بحق ن االس م

ان .. وقلت لنفسي .. التطور  اذا استخرجت آلة الزمن أن تاریخ حدوث طوف
رة ي الفت ع ف وح یق یالد  ٦٠٠٠ - ٨٠٠٠  ن ل الم ام قب ون ..  ع د أن یك فالب

ا  ازا عظیم ك انج ون ذل حیحا ویك دث ص ذي .. الح اریخ ال ان الت ا اذا ك أم
ا  سیكون تاریخ ي ف اق الزمن ذا النط ارج ھ ع خ زمن یق ة ال ستخرجھ آل ست

ھ ي البحث كل د من اعادة النظر ف دأت البحث . . مشكوكا فیھ وال ب ذا ب وھك
  :مستعینا بحقائق علم االسترولوجي التالیة

  .أن برج الحوت ھو المسئول عن البحار والمحیطات _ 

ب بلوت_  ق أن كوك أثیر العمی شامل والت دمیر ال ن الت سئول ع و الم و ھ
  .لألحداث

زالزل  _  ضانات وال ورات والفی سئول عن الث و الم وس ھ أن كوكب أوران
  .والبراكین

  .أن كوكب المشترى ھو المسئول عن الكثرة والوفرة والتضخم _ 

  . أن الشمس ھي المسئولة عن حقیقة وقوع الحدث _ 

  . شھرة الحدثأن القمر ھو المسئول عن _ 

ق   وعلى ذلك فإن الشرط الفلكي لحدوث ھذا الطوفان الفلكي العظیم ھو تحق
  :المعادلة الفلكیة التالیة

تطابق كواكب الشمس والقمر والمشترى وأورانوس وبلوتو في برج " 
  "الحوت في بؤرة كونیة واحدة متقاطعة مع دائرة الفلك األعظم

   :وترجمة ھذا المركز الفلكي ھي

یقة حدوث ثورة عظیمة لمیاه البحار والمحیطات ینتج عنھا فیضانات حق" 
مھولة وكمیات ضخمة من المیاه تقوم بتدمیر شامل لمعظم حضارة كوكب 

  " االرض في حدث شھیر عبر التاریخ 
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  : وعلى ذلك قمت باصدار األمر التالي الى آلة الزمن

  . قبل المیالد ٣٠٠٠   عام  دیسمبر ٣١  ابدأ البحث اعتبارا من _  

  .ارجع بالزمن للخلف یوما بیوم _ 

  .قم بحساب التكوین الفلكي بالكامل لكل یوم على حدة _ 

د  _  و ق وس وبلوت شترى وأوران ر والم شمس والقم عندما تجد أن كواكب ال
ك  رة الفل ع دائ ة م دة ومتقاطع ؤرة واح ي ب تطابقت جمیعا في برج الحوت ف

  . توقف.. األعظم 

  . ھذا الیوم على الشاشةأظھر تاریخ _ 

  . قم باعطاء انذار صوتي للتنبیھ _

  .قم بعرض كافة عناصر التكوین الفلكي على الشاشة _ 

ال انقطاع   ل وب ل أو مل ال كل ل ب وھكذا عزیزي القارئ ظلت آلة الزمن تعم
سرعة دة ١٥٠  ب دة لم ة الواح ي الثانی سابیة ف ة ح ون عملی اعة ٢٦ ملی  س

یم بجوار ا مق لة وأن ا متواص ة أی ارا للنتیج وتر انتظ ق والت ة القل ي غای ا ف ھ
  .  .كانت

ة  صوتي آلل ذار ال وقد قفزت من مكاني قفزة ھائلة عندما سمعت صوت االن
شود  اریخ المن ى الت لھا ال ا توص أتي معلن زمن ی شوق . ال ة وال ل اللھف وبك

  : واالندفاع نظرت الى شاشة آلة الزمن فوجدتھا تعرض التاریخ التالي

   قبل المیالد     ٦٨٧١     عام             مارس   ١٧         األحد

   قبل الھجرة     ٧٧٢٣      عام   جمادى ثاني   ٢٩     الموافق

ي .. عندئذ صرخت من فرحة المفاجئة ودقة التوقیت  زمن تخبرن واذا بآلة ال
ي  سوف كل ضا ك شمس وأی ي لل سوف كل وم ك ذا الی ي ھ دث ف ھ ح ضا أن أی

دید .. انوس وبلوتو لعطارد والزھرة والمشترى وأور مع اصطفاف فلكي ش
  .  .الندرة مصحوبا بزلزال مدمر ال یحدث اال كل عدة آالف من السنین
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وبسرعة شدیدة نظرت الى موقع كوكب المریخ المسئول عن النشاط 
والعنف فوجدتھ یقع في برج الجوزاء في تعامد بالغ العنف مع كل كواكب 

مما یعني أن ھذه الثورة ..  األعظم المجموعة الشمسیة ومع دائرة الفلك
  .المائیة كانت أیضا بالغة العنف والتدمیر

قیل یا نوح اھبط بسالم منا وبركات علیك وعلى أمم ممن معك وأمم 
  سنمتعھم ثم یمسھم منا عذاب ألیم 

   ٢٦نوح  

آلة (والغریب عزیزي القارئ أنھ بعد أن قمت باصدار الطبعة االولى لكتاب 
زمن سالم متضمنا) ال ھ ال وح علی ان ن اریخ طوف د ت ة عن تحدی ذه المقال ..  ھ

  قرأت العبارة التالیة في كتاب 

   ): ١٥١صفحة .. تاریخھ عند العرب في العصور الوسطى .. علم الفلك ( 

ة " وح اجتمعت كواكب المجموع ان ن ي زم ھ ف ود أن ك الھن اء الفل ول علم یق
نھم فھلك ا.. الشمسیة في برج الحوت اال یسیرا منھا  لخلق بالطوفان وبقي م

  " بقدر ما بقي من الكواكب خارجا عن برج الحوت

وقارنت بین ھذه العبارة وما توصلت الیھ آلة الزمن وقلت لنفسي سبحان هللا 
  العظیم عالم الغیوب

  : تعلیق بسیط

سونامي  زال ت ي زل سیطة ف و بصورة ب تكررت أحداث مثل ھذا الطوفان ول
أدت إلى حوادث مفجعة ومصرع  د بحريموجات فیضان ومالذي صاحبھ 

  ! ونالحظ التشابھ بین الحادثین.. مئات األلوف من البشر 

  سامة السعداوي أ. د

   

------------------------------  
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  : ملحوظة ھامة

نة  ود س رف بوج اني ال یعت ویم الجولی فر(التق ة ) ص رض .. میالدی و یفت فھ
واریخ ا سیاب الت ي إن اذة ف ة ش ود نقط ةوج نة   ..لمیالدی ر أن س ) ١(ویعتب

سنة ) ١ -( میالدیة یسبقھا مباشرة سنة  ة وال وجود ل ة ) ٠(میالدی .. میالدی
د من وجود سنة  ھ الب وائم مع رؤوس ) ٠(وھو عیب خطیر ألن ة لتت میالدی

ى  سمة عل ل الق ي تقب ة الت رون المیالدی نة ) ٤٠٠(الق ل س أو ) م٤٠٠(مث
ي ..  وھكذا )م٨٠٠-(أو ) .. م١٢٠٠(أو ) م٨٠٠( سابات الت في حین أن الح

زمن تفترض وجود سنة  ة ) ٠(تقوم علیھا آلة ال ب .. میالدی ذا العی إال أن ھ
ھ  ن تدارك ل یمك ا قب وام م زمن ألع ة ال ائج آل ى نت دة إل نة واح افة س بإض

و .. فمثال .. المیالد  وح ھ ان ن اریخ طوف سابق یصبح ت ال ال ي المث  ١٧.. (ف
اني ) میالد قبل ال-  ٦٨٧٢مارس سنة  ویم الجولی ا للتق دال من .. وذلك طبق ب

  . طبقا لحسابات آلة الزمن)  قبل المیالد- ٦٨٧١(سنة 

   

------------------------------  
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  من ذاكرة آلة الزمن الثانیة بعض المعلومات االفلكیة الھامة المستخرجة 

  .  یوما  ٣٦٥.٢٤٢١٩   = متوسط طول السنھ الشمسیة الموسمیة

  .  یوما  ٢٩.٥٣  =متوسط طول الشھر القمري 

  .  یوما  ٣٥٤.٣٦   = )السنھ الھجریة ( متوسط طول السنھ القمریة 

  .  یوما  ٨٧.٩٧   = متوسط طول سنة عطارد

  .  یوما  ٢٢٤.٧   = متوسط طول سنة الزھرة

  .  یوما  ٦٨٦.٩٨   = متوسط طول سنة المریخ

  .  یوما  ٤٣٣١.٧٧   = متوسط طول سنة المشترى

  .  یوما  ١٠٧٦٦   = متوسط طول سنة زحل

  .  یوما  ٣٠٦٨٤   = متوسط طول سنة أورانوس

  .  سنة أرضیة ١٧١.٥   = متوسط طول سنة نبتون

  .  سنة أرضیة ٢٥١   = متوسط طول سنة بلوتو

  .  یوما  ٧٨٠     = متوسط دورة تطابق المریخ مع الشمس

  .  یوما  ٥٨٥   = لشمسمتوسط تطابق الزھرة مع ا

  . ثانیة /  میل ١٥٠   = متوسط سرعة دوران الشمس حول مركز المجرة

  .  ملیون سنة  ٢٥٠   = متوسط مدة دوران المجرة حول نفسھا

ون  ز الك ن مرك ارج م رة للخ ف المج رعة زح ط س ھیق ( متوس  ١٢) = ش
  . ثانیة / میل
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ز الكون  شمس عن مرك د( متوسط بعد ال سماء ال  سنة  ٢٧٠٠٠   = )نیا ال
  . ضوئیة 

ون  ر الك ط قط وب ( متوس ق مقل كل طب ى ش ى عل دنیا وھ سماء ال ) = ال
  .  سنة ضوئیة   ألف ١٣٠

  . ثانیة /  كیلومتر  ٢   = متوسط سرعة دوران الشمس حول نفسھا

  .  ملیون كیلومتر  ١.٤  =متوسط قطر الشمس 

  .  ثانیة / كم  ١٣ =  متوسط سرعة دوران المشترى حول نفسھ

شترى  ب الم و كوك سھ ھ ول نف ا ح ب دوران رع الكواك والي (أس  ١٠ح
  ) . ساعات

ل  ب زح و كوك سھ ھ ول نف ا ح ب دوران رع الكواك اني أس والي (ث  ١١ح
  ) . ساعة

  . ث /  كم  ١٣   = متوسط سرعة دوران زحل حول نفسھ

  .  ساعة ١٧.٢٥= متوسط سرعة دوران أورانوس حول نفسھ 

  .  سنة  ٢٥٧٨٥ =  عظمىمتوسط طول السنة ال

  .  یوما  ٣٦٥.٢٥٦٣٦٠٥٣٢   = متوسط طول السنة الشمسیة النجمیة

  .  یوما  ٧٧٩.٨٧   = )بالنسبة للشمس(متوسط دورة لقاء المریخ واألرض 

  .  یوما  ٣٩٨.٨٧٤   = متوسط دورة لقاء المشترى واألرض

  .  یوما  ٥٨٣.٩٥   = متوسط دورة لقاء الزھرة واألرض

  .  یوما  ٨١٦.٤٦٤   = ورة لقاء المریخ والمشترىمتوسط د

  .  یوما  ٢٣٧   = متوسط دورة لقاء الزھرة والمشترى
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  .  یوما  ١٠٩٣   = متوسط لقاء الشمس والقمر فى نفس الموقع الفلكي

  .  یوما  ٢٧.٥٥٤٦٢   = متوسط تقاطع القمر مع مسار الشمس

    یوما٣٣٣.٩٢ =  متوسط لقاء الزھرة بالمریخ 

   یوما ٨١٦.٤٦٤   = متوسط لقاء المریخ بالمشترى

   یوما ٢٨.٦٦٦٧   = متوسط لقاء المریخ بالقمر

   یوما ٣٤   = متوسط لقاء الزھرة بالقمر

   یوما ٢٣٢.٣٨١   = متوسط لقاء الزھرة بخط الفلك األعظم

   یوما ٧٦٤.٢٠٨ =  متوسط لقاء المریخ بخط الفلك األعظم

   یوما ٣٨٥.٩٨   = فلك األعظممتوسط لقاء الشمس بخط ال

   یوما ٢٩.٦٥٥٢١   = متوسط لقاء القمر بخط الفلك األعظم

   یوما ١٩٢.٦٩٤   = متوسط لقاء عطارد بخط الفلك األعظم

   یوما ٣٢.١٢٧٣٦   = متوسط لقاء الشمس بالقمر

   یوما ٣٩٨.٨٧٤   = متوسط لقاء الشمس بالمشترى

  یوما  ٧٧٩.٨٧   = متوسط لقاء الشمس بالمریخ

  ٠.٣٨٧٠٩٨٦    =  معامل بدء مسار عطارد

   ٠.٧٢٣٣٣١٦    =  معامل بدء مسار الزھرة

   ١.٥٢٣٦٨٨٣    =  معامل بدء مسار المریخ

   ٥.٢٠٢٥٦١   =معامل بدء مسار المشترى 
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   ٩.٥٥٤٧٤٧    =     معامل بدء مسار زحل

   ١٩.٢١٨١٤   =معامل بدء مسار أورانوس 

   ٣٠.١٠٩٥٧    =    نمعامل بدء مسار نبتو

   ٣٩.٤٣٨٧١    =    معامل بدء مسار بلوتو

  .  شھرا قمریا  ٢٣٥     =      سنة شمسیة١٩كل 

  .  شھرا قمریا  ٢٣٠     =    سنة شمسیة١٩٠كل 

  .  شھرا قمریا  ٤٤٦٥     =    سنة شمسیة٣٦١كل 

  .  شھرا قمریا  ٦٩١٤     =    سنة شمسیة٥٥٩كل 

ل  سیة٢٦٠٦ك نة شم ا ٣٢٢٣٢     =   س ھرا قمری نة  ٢٦٨٦   =  ش  س
    .قمریة 

ة  شعرى الیمانی ة ال ران نجم س  ) SIRUS( دورة اقت ي نف شمس ف ع ال م
  .  سنة شمسیة ١٥٣٦الموقع الفلكي تتكرر كل 

    إلخ

  أسامة السعداوي. د

   

------------------------------  
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  شم النسیم

لماذا یحتفل كل .. لونني دائما في كثیر من المناسبات كان الناس یسأ
ولماذا ھو .. بعید شم النسیم إلى یومنا ھذا .. بجمیع طوائفھم .. المصریون 

  عید مصري خالص ولیس لھ نظیر في كافة دول العالم؟ 

ألن التقویم المصري الفرعوني لیس لھ نظیر في .. وكنت دائما أجیبھم 
أو من حیث .. السنوات التاریخ كلھ سواء من حیث دقتھ رغم مرور آالف 

 على التقویم الشمسي والتقویم القمري والتقویم .. بتزامن عجیب .. احتوائھ 
  . .النجمي معا في إطار واحد بصورة مدھشة 

أن أول یوم في السنة المصریة القدیمة كان یوم .. وكنت دائما أوضح أیضا 
ر بعد اإلعتدال بعد إكتمال البد.. أي ثاني یوم أحد .. الثاني )  ١ (األحد 

وكان المصریون القدماء یقضون ھذا الیوم في الصلوات .. الربیعي 
.. ثم في الیوم التالي .. واإلبتھاالت للـھ عز وجل وفي التزاور وصلة الرحم 

یخرجون جمیعا إلى الحدائق والمنتزھات لألحتفال ببدأ .. وھو یوم إثنین 
  . السنة الجدیدة

  : لي یوم شم النسیم كما یویحسب 

 أیام من اإلعتدال ٨بعد  یقع یوم شم النسیم ثاني اثنین بعد اكتمال البدر 
    الربیعي

وقد جاء فرق األیام الثمانیة نتیجة للخطأ في التقویم الجولیاني قبل تعدیلھ  
   !إلى التقویم الجریجوري

ع .. وعلى ذلك فإن تعریف شم النسیم  .. الذي یقع دائما مع بدایة فصل الربی
  : ھو

  إحتفال المصریین بعید رأس السنة المصریة 

وفى أثناء متابعة المصریون لمسار الشمس بین النجوم الحظوا ظھور 
خمس كواكب سیارة یمكن متابعة مساراتھا فى فلك الشمس بسھولة تامة 

  .. لیصبح مجموعھا مع الشمس والقمر سبعة ، وبالعین المجردة 
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  :ا على أیام األسبوع السبعة لتكون كالتاليلذلك لم یترددوا فى إطالق أسمائھ

       األحد    =     یوم الشمس 

       االثنین    =         یوم القمر 

     الثالثاء   =       یوم المریخ 

      األربعاء    =      یوم عطارد 

      الخمیس    =   یوم المشترى 

       الجمعة    =       یوم الزھرة 

     السبت   =         یوم زحل 

  : وترجموھا لالتینیة لتصبح كالتالى األوروبیون ھذه التسمیة أخذھا وعن

Sun day = Sunday   

Moon day = Monday   

Mars day = Mardi   

Mercury day = Mercurdi   

Jupiter day = Judi   

Venus day = Venderdi   

Saturn day = Satarday    

  .ى العالم الغربيوھى أسماء األسبوع التى ال تزال ساریة حتى اآلن ف
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   :وھناك قاعدة فلكیة غایة فى األھمیة تقول

 أى عدد السنوات من كسوف الشمس إلى الكسوف ..السنوات الكسوفیة 
 وتضبط بدایات )الھجریة(القمریة  ھى التى تحدد صحة التواریخ ..التالي 

 أو   وال یمكن االعتماد على السنوات المیالدیة ،  الشھور العربیة أو القمریة
  لسنوات الھجریة فى ذلك مھما بلغت دقة الحسابات بینھما ا

  :وھناك أیضا قاعدة فلكیة تقول

فارق عدد األیام بین أى كسوف وآخر البد وأن یساوي عددا صحیحا من 
  الشھور القمریة بدون أى كسور 

  وتعتبر ھذه القاعدة بمثابة مرجع لقیاس صحة بدایات الشھور العربیة 

 كسوفا وخسوفا قلیال ٣٥٠ الزمان یحدث ما یقرب من وفى كل قرن من
منھا فقط التي یمكن االعتماد علیھا لكونھا كسوفات أو خسوفات كلیة تامة 

  :فقد حدث كسوف كلي للشمس یوم، وكمثال . االكتمال 

   میالدیة     ١٩٣٠          عام             إبریل         ٢٨        االثنین

   ھجریة     ١٣٤٨          عام     عدة ذى الق         ٢٩      الموافق

  :وكسوف كلي آخر یوم 

   میالدیة    ١٩٩٥          عام             إبریل         ٢٩        السبت

   ھجریة    ١٤١٥          عام      ذى القعدة           ٢٩     الموافق

یوما وھو ما  ) ٢٣٧٤٢( ونالحظ ھنا أن عدد األیام بین التاریخین ھو 
كما نالحظ تطابق التاریخین ، ا قمریا بالتمام والكمال شھر ) ٨٠٤( یساوي 

لذلك فحوادث الكسوف .. المیالدي والھجري معا بصورة شدیدة الندرة 
والخسوف تمثل محطات إلھیة عالیة الدقة عبر الزمن لضبط الوقت 

  . والتاریخ
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ا من  ا لھ سوف لم سوف والخ ساب حوادث الك د وح وھكذا نرى أھمیة رص
وھذه أمثلة قلیلة ة فى ضبط وتصحیح التواریخ والوقت واألحداث أھمیة بالغ

   .. الكسوفات والخسوفات المھمة لبعض

.. الذي قام بھ البابا جریجور الثالث عشر .. كسوف التصحیح الجریجوري 
 للتقویم الجولیاني 

  میالدیة   ١٥٨٢   عام       دیسمبر   ٢٥      السبت

   ھجریة     ٩٩٠    عام    ذي القعدة   ٣٠    الموافق

  

  میالدیة١٩٩٧   سبتمبر٢  لفایداكسوف مصرع األمیرة دیانا وعماد 

  میالدیة ١٩٩٠ أغسطس ٦ بدأ الغزو العراقي للكویت خسوف

  میالدیة ١٩٩١ ینایر ١٦ لكویتابدأ حرب تحریر  كسوف

  میالدیة ١٩٦٧  مایو ٩ - م ١٩٦٧كسوف بدایة حرب 

  میالدیة  ١٩٥٦ نوفمبر  ١٧  خسوف حرب السویس
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  یوم بدء التقویم الھجري 

تذكر الحسابات وبرامج الكومبیوتر القائمة على التقویم الجولیاني أن یوم بدأ التقویم 
وھو خطأ بسیط وقع فیھ المؤرخون )  میالدیة ٦٢٢ یولیو عام ١٦( الھجري ھو یوم 

 . خطأ التاریخيوھا ھي آلة الزمن تصحح ھذا ال.. على مدى قرون طویلة 

م ھو أول أیام التقویم الھجري أن یكون القمر في ٦٢٢ یولیو ١٦ومعنى أن یكون یوم 
وبعض المصادر التاریخیة تشیر أنھ وقع .. م ٦٢٢ یولیو من عام ١٥المحاق یوم 

وإذا رجعنا .. وھو أمر غیر صحیح .. م ٦٢٢ یولیو من عام ١٤كسوف للشمس یوم 
 من دائرة ٧٠ یولیو في الدرجة ١٤ نجد أن القمر كان یوم للحسابات الفلكیة الدقیقة

 درجة أي قبل ٤٠أي بفارق  .. ١١٠البروج الفلكیة بینما الشمس كانت في الدرجة 
لذلك ال یمكن أن یحدث كسوف للشمس .. ثالث أیام من حدوث اقتران القمر بالشمس 

مس تتقدم على القمر  یولیو من نفس العام نجد أن الش١٦وحتى یوم .. في ذلك الیوم 
م نجد أن الشمس والقمر اقترنا في ٦٢٢ یولیو من عام ١٧أما یوم ..  درجة ١٦بقیمة 

.. وھو ما یعني أن الھالل ولد في ذلك الیوم ..  بعد شروق الشمس بقلیل ١١٣الدرجة 
م ھو أول أیام التقویم الھجري أي ٦٢٢ یولیو من عام ١٨وبذلك یصبح یوم الخمیس 

ولكن یبقى السؤال المھم وھو ھل كان أھل ذلك الزمن  ..  ھجري١عام  محرم ١یوم 
یحسبون ھذه الحسابات الفلكیة أم أنھم كانوا یحسبونھا بالتقویم الجولیاني القدیم بكل 
أخطاؤه قبل أن یقوم البابا جریجور الثالث عشر بتصحیحھ الشھیر بعد ذلك بعدة 

  ! قرون؟

  .. مالحظات ھامة 

شھر القمري الظاھري إن متوسط قیمة >  ي ) synodic(طول ال ة ف المعلن
ي  ة ھ ة والفلكی صادر العلمی م الم ول  .. ٢٩.٥٣معظ ة لط ة الفعلی ا القیم أم

ین  راوح ب رة وتت ي متغی ري فھ شھر القم ا و ٢٩.٢٧ال ا ٢٩.٨٣ یوم ..  یوم
  .. وھذه القیمة تتغیر من شھر لشھر ومن سنة لسنة ومن قرن لقرن 

ة للسبب السابق نجد أن>  د األشكال القمری ي تحدی رة ف ات كبی  ھناك اختالف
ع  ي المراج ة ف دیم المعلن اریخ الق ي الت سوفات ف سوفات والخ واریخ الك وت

  .. العلمیة العالمیة 
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  أكثر النجوم لمعانا

  :یعرف الفلكیین أن أكثر النجوم الثابتة لمعانا ووضوحا فى السماء ھى 

  .ویسمى نیر مجموعة العقرب ) .. ANTARES(  .. نجم قلب العقرب

د ب األس م قل ك ..   نج ة  ) .. REGULUS.. ( الملی ر مجموع سمى نی وی
  .األسد

ور ب الث م قل دبران ..   نج ر  ) . ALDEBARAN.. ( ال سمى نی وی
  .مجموعة الثور

، ویسمى نیر مجموعة الكلب الكبیر  ) . SIRUS.. (   نجم الشعرى الیمانیة
م ال و نج وزاء وھ ة الج فل مجموع ع أس ھ یق روج ولكن رة الب ى دائ ع ف  یق

وھذه النجوم ھى التى تسمى .. ویرصده الفلكیین لوضوحھ الكبیر فى السماء 
  ). القدر األول ( بنجوم 

ا  ة وال تخطئھ وى المجموعات النجومی ن أق رب ھى م رج العق ومجموعة ب
دید ونجم قلب العقرب ھو نجم شدید ال. العین لوضوحھا وقوتھا  وضوح وش

  .  ضعف ٤٠٠  االحمرار وقوتھ تعادل قوة الشمس حوالى

  

  

------------------------------  
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 أغسطس ٢٢المقالة التالیة نشرت في جریدة الھدف الكویتیة بتاریخ 
  م ١٩٩٧

  ما لم یعرفھ العالم عن " للھدف"أسامة السعداوي یكشف 

  اإلسكنـدر المقدوني 

ة سریعة قد یجد بعض الناس  ي رحل  أنھ من المثیر أن نصاحب آلة الزمن ف
ي  رت الماض ردة أث صیة متف ى شخ رف عل اریخ لنتع ر الت رى عب أخ

ارا .. بخصائصھا الفذة  رك آث ذي ت دوني ال أال وھي شخصیة اإلسكندر المق
  .قویة في جمیع أنحاء العالم 

ب  ن فیلی كندر ب د اإلس ر .. ول كندر األكب شھور باإلس ة .. الم ي مدین یال ف ب
د . الیونان حالیا  ..عاصمة دولة مقدونیا  اني موح ب الث ك فیلی و المل ده ھ وال

دولة مقدونیا العظمى والذي أقام جیشا عظیما وقوة یونانیة ضاربة استطاع 
ة  دود دول ن ح ع م ة وأن یوس ة المتفرق دویالت الیونانی زر وال د الج ھ توحی ب

دونیا  الد ا. مق زو ب ط لغ ب یخط ك فیلی ان المل ا ك ت كم ة تح شرق الواقع لم
ي  دول العظمى ف ى ال ر أول ت تعتب ي كان ة الفارسیة الت احتالل االمبراطوری

ت  ك الوق ام. ذل درا ع ل غ ب اغتی ك فیلی ى أن المل ره  م.  ق ٣٣٦  عل  وعم
ذاك ،  سنة ٤٨حوالي  ا  ١٩وكان عمر اإلسكندر حین ولى اإلسكندر .  عام ت

م  د ت ان ق ھ وك ي الجیش األكبر عرش مقدونیا بعد موت أبی ھ ضابطا ف تعیین
د األستاذ ، المقدوني بعد أن تدرب تدریبا عسكریا راقیا  ى ی كما أنھ تتلمذ عل

ي .. الذي تعلم في مصر .. العظیم أرسطو  رین ف ر المفك والذي كان من أكب
  .القرن الرابع قبل المیالد 

تخلص  ت ال ة وحاول دویالت الیونانی بعد موت الملك فیلیب ثارت الجزر وال
رة من ا لحكم المقدوني اال أن اإلسكندر سارع بجیشھ القوي في اخضاعھا م

أخرى في أقل من عامین وبدأ في إعداد العدة لتحقیق وصیة أبیھ ورغبتھ في 
دونیا  دود لمق دو الل ى الع ارس العظم ة ف زو دول ة . غ ت االمبراطوری وكان

دت ا مصر وامت شرق األوسط ومن بینھ  الفارسیة آنذاك تحكم معظم دول ال
   ..حتى حدود الھند 
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   :كان مقدرا لإلسكندر األكبر أن یلتقي مع الفرس في أربعة مواقع كبرى ھي

     _  موقعة صیدا  _  موقعة سھل إیسوس  _ موقعة نھر غرانیق

  أو اربل ..  موقعة جاوجامیال

وي  ٣٣٤  بدایة وفي عام شھ الق دفع اإلسكندر بجی یالد ان ل الم ذي ال ،  قب ال
ا(نحو آسیا الصغرى ،  ألف رجل ٤٠٠٠٠  مھیتعدى قوا ع ) تركی ى م والتق

ارس ك ف وش مل انوس  ..  جی ق .. دارا كودوم ر غرانی د نھ ھ عن م . وھزم ث
القرب من  سوس ب ي سھل إی ة ف ة تاریخی ي معرك ھزم الفرس مرة أخرى ف

ا . .مدینة إیسوس  بعد ذلك اندفع اإلسكندر األكبر نحو أنطاكیا فاستولى علیھ
 لكنھ واجھ مقاومة عنیدة من حامیة مدینة صیدا أخرت زحفھ ..ام ثم نحو الش

ى . .لمدة ستة شھور اال أنھ استولى علیھا في النھایة  ك عل د ذل ثم استولى بع
  . .فلسطین 

ال  .. وبناء على طلبھبعد ذلك  دخل اإلسكندر األكبر مصر مسالما وبدون قت
ك  ةوذل صریة المعروف ون الم ة آم اق دیان دإلعتن ذ ق ل .. یم األزل  من وقوب

وات  را من بطش الق اإلسكندر بترحاب كبیر من أھل مصر الذین عانوا كثی
ة . الفارسیة المحتلة  ر من الحضارة المصریة العظیم انبھر اإلسكندر األكب

وح  ، وأحب أھل مصر وتودد الیھم وكان معظمھم ال یزال على دین سیدنا ن
ان ذین ك ة ال صر العظیم وك م ن مل دادھم م ن أج د دی دون هللا الواح وا یعب

د  اریخ .. األح ر ت ذ فج ھ من ھ ویعبدون انوا یعرفون ذي ك د ال ھ الوحی و اإلل وھ
یالد  ٦٠٠٠  أي منذ ما قبل عام، مصر  ل الم دة ،  قب وھي الحضارة الوحی

ام  دث ع ذي ح رة ال وح مباش ان ن د طوف الم بع ا الع ي عرفھ ل  ٦٨٧١الت  قب
شدیدة  وھو التاریخ الذي استخرجتھ آلة  المیالد ة وال ا العجیب الزمن ببرامجھ

    .التطور 

سان  ت كل حضارات اإلن أدرك اإلسكندر األكبر أنھ في رحاب حضارة فاق
وصادف ھذا اإلیمان ھوى في نفسھ  .. أي رب العالمین) .. رع(فآمن بربھم 

زمن  وألن أستاذه .. ألنھ من داخلھ كان مفكرا عظیما كما تخبرنا بذلك آلة ال
ك .. كان قد أوصاه بذلك ومعلمھ أرسطو  ب مل ذ منحھ شیوخ مصر لق عندئ

ى .. مصر ومنحوه تاج القرنین  ھ معن ذاك ول وھو أرفع الرموز المصریة آن
  .. عظیم في الحضارة المصریة و اللغة المصریة القدیمة 

٨١  



وھو نفس الرمز الذي كان یعلو رأس امرأة فرعون المؤمنة التي ضرب هللا 
بعد ذلك التتویج عرف اإلسكندر . ن با الواحد األحدبھا المثل لحسن اإلیما

  . المقدوني بإسم اإلسكندر ذو القرنین

فرح اإلسكندر األكبر فرحا عظیما بھذا االسم فلبس تاجھ الملكي المصري  
ل .. الجدید  وردا لھذا الجمیل أمر اإلسكندر األكبر بانشاء مدینة عظیمة تحم

ذین اسمھ وتكون عاصمة لمصر من بعده ذ ھ للمصریین ال ا من كرى وعرفان
زا .. أكرموه  ة ومرك وم والثقاف ارة للعل وھكذا أصبحت مدینة اإلسكندریة من

ن  ة م رون طویل ر ق ضارات عب ى للح ة وملتق ة والفلكی ات الدینی للدراس
  . .الزمن 

ذاك ٣٣١  وفي عام ره آن ان عم  ٢٤   قبل المیالد غادر اإلسكندر مصر وك
م عاما واندفع نحو قلب دول رك مصر تحت حك د أن ت ران بع ة فارس في إی

د بطلیموس  ة ، القائ ي موقع ة ھ ة نھائی ي موقع رس ف ع الف ل م ل(وتقاب ) أرب
التي استولى بعدھا على كل ایران في أقل من ثالث سنوات ودخل عاصمة 

سانا(وج من ابنة الملك دارا فاتحا منتصرا وتز) سوسا ( فارس  ذي ) روك ال
   . . بین یدي اإلسكندر أوصاه بذلك قبل أن یموت

لم یقنع اإلسكندر ذو القرنین باالستیالء على االمبراطوریة الفارسیة بالكامل 
ي  دأ ف د وب م الھن ستان ث بل اندفع نحو آسیا الوسطى واتجھ شماال نحو أفغان
االصطدام بالجموع الغفیرة من الناس والكثافات السكانیة العالیة فخشي على 

  . .تال وبدءوا في التذمر فعاد بھم إلى ایران جنوده الذین أرھقھم الق

ھ  زویج آالف توقف اإلسكندر في إیران وبدأ في تنظیم شئون مملكت ر بت وأم
ى .. من جنوده  دھم األعل ل قائ ا فع .. الذین اعتنقوا دیانة آمون المصریة كم

ي بفتیات ایرانیات  ضمانا لعدم غدر الفرس بھ ولضمان والء الشعب االیران
ارس وكا.. لھ  ن ذلك القرار أحد األسباب الھامة التي أدت إلى معرفة أھل ف

ى نطاق واسع  ك .. بدیانة آمون المصریة عل ل ذل ا قب د خبروھ انوا ق وإن ك
أقربھا غزو الجیش الفارسي لمصر .. بقرون طویلة في كثیر من المناسبات 

  .  .قبل تحریرھا بید اإلسكندر األكبر
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دون وانتھت حیاة اإلسكندر بصور داؤه الحاق ة مأساویة غادرة عندما دس أع
و  على انتصاراتھ العظیمة السم لھ في شرابھ فمات بالسكتة الدماغیة في یونی

داؤه . . عاما  ٣٢   قبل المیالد عن عمر یناھز ٣٢٣  من عام ي أع م یكتف ول
بقتلھ بل قتلوا أمھ وزوجاتھ وأوالده كلھم ثم سرعان ما تمزقت امبراطوریتھ 

   . . بین قواده العسكریینبعد ذلك

وھكذا مات اإلسكندر المقدوني بعیدا عن بلده وفي أرض غریبة ولم یتجاوز 
ھ . عمره الثانیة والثالثون عاما  ك لكن ي ذل لقد أراد غزو بالد فارس ونجح ف

ر اإلسكندر  ون أن قب ذین یقول ق المؤرخین ال رجح رأي فری مات فیھا مما ی
سل األكبر موجود في بالد فارس ولی ھ التسل شیر الی ا ی ي مصر وھو م س ف

ھ .. المنطقي لألحداث  د وفات م بع ى الحك وري عل خاصة أنھ حدث صراع ف
  . . فلم یھتم أحد بنقل جثمانھ إلى مصر خاصة أن أھلھ كلھم قد ھلكوا معھ

   :وتصف لنا المصادر التاریخیة شخصیة اإلسكندر األكبر كالتالي

ذكاء إنسان رشیق الھیئة قوي الجسم مفتول دید ال ل ش  العضالت راجح العق
شھوة  ھ ال ع ال تتملك دیق للجمی ادة ص حكیما في أفكاره محبا للقتال ومحبا للقی

ھ ، شخص عصبي المزاج . ولھ مھارات ھندسیة وابتكاریھ قویة  مندفع ولكن
ة  ساء برق ل الن رام ویعام ة واحت داؤه بندی ل أع ھ یعام سھ وقدرات ق من نف واث

ي التفكی. ولطف  رارات سریع ف ي اتخاذ الق د . ر وسریع ف ذ البع ا یأخ دائم
د . االنساني في قراراتھ وال یقتل أسراه  یتصرف كالملوك وشدید البطش عن

  .الضرورة 

زمن ة ال سابقة آلل ذاتي  بإدخال كل المعطیات ال امج البحث ال وباستخدام برن
  :ومللتاریخ الشدید التطور أفادت آلة الزمن أن اإلسكندر ذو القرنین ولد ی

   قبل المیالد    ٣٥٥     عام        ینایر      ٢٦   الخمیس

   قبل الھجرة    ١٠٠٨     عام   رجب  ١٢    الموافق
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  وقد جاءت وفاتھ یوم

   قبل المیالد    ٣٢٣      عام        یونیو        ٢٧       األحد 

       قبل الھجرة   ٩٧٥      عام     الحجة ذي      ١١  الموافق

  :ن إلى أن الملك فیلیب والد اإلسكندر األكبر ولد یوم كما تشیر آلة الزم

   قبل المیالد      ٣٨٤   عام   أغسطس ١٧     االربعاء 

   قبل الھجرة  ١٠٣٧    عام      ربیع أول     ١٨     الموافق

   

  أسامة السعداوي . د
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  على مدى تاریخھ الطویل حبشریعة نوالشعب المصري وتمسكھ 
  

سالم  ھ ال وح علی یدنا ن ول هللا س زة رس یم معج ان العظ اب الطوف ي أعق .. ف
ي فجر ..   قبل المیالد ٦٨٧١والذي حدث عام   استیقظ االنسان المصري ف

سھ  د نف اریخ لیج االت د مؤمن د األح سبحا للواح صلیا م ا م ھ ( ب م یھب ذي ل ال
رى .. لبشر وكل الكائنات الفانیة خالق الشمس وخالق ا.. میالده أحد  ذي ی ال

   ..) رب العالمین.. أي  .. رع.. الجمیع وال یراه أحد 
  

ة  ة(وھیا بنا نقرأ بعض ھذه النصوص المصریة القدیم ي ) الھیروغلیفی والت
اب  ة المصریین(أنقلھا لكم حرفیا من كت دج ) آلھ الم المصریات واالس ب لع

   : االستاذ محمد یونس بعضھاترجمالتي نقلھا عن نصوص األھرامات وقد 
  
  ل .. الناسج معا للجبال .. أنا الصانع للسماء واألرض ) رع ( قال الخالق لك

اھج الحب .. أنا الصانع للماء .. ما ھو كائن فوقھا  صانع .. الخالق لمب ا ال أن
ریم .. .. للسماء وأنا الذي غطى األفقین  ل ( ویقابلھا في القرآن الك ذي جع ال

  ٢٢البقرة .. ) .. ض فراشا والسماء بناء لكم األر
  
  الم بح الظ ھ أص ل عینی ور وقف بح الن ھ أص تح عینی ذي إذا ف و ال ا ھ .. .. أن

  ١٦المائدة ) .. ویخرجھم من الظلمات إلى النور باذنھ(.. ویقابلھا في القرآن 
  
 الخالق لألیام ..  صانع األزمنة أنا  
  أنا الصانع لشعلة الحیاة.  
 صانع لل شر أنا ال ة .. ب ات العاقل ك للكائن رآن .. .. المل ي الق ا ف ل (.. ویقابلھ ق

  ) أعوذ برب الناس ملك الناس
  د .. أنا اإللھ خالق نفسھ یالده أح ي .. .. اإللھ األحد الذي لم یھبھ م ا ف ویقابلھ

 ) ولم یولد ولم یكن لھ كفوا أحدقل ھو هللا أحد هللا الصمد لم یلد (.. القرآن 
  
 ذي یقیس األرض ویحصي ي السماء والذي یعد النجوم والھو الذي یحسب ف

  كل ما علیھا
  
  ا ھ جمیع أتي من الوجود من اإلل د .. وما ی د األح ھ الواح ي .. اإلل ا ف ویقابلھ

  ٢٩البقرة ) .. ھو الذي خلق لكم ما في األرض جمیعا(.. القرآن الكریم 
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  ھ .. انظر ي ..ھو الذي یجعل الجباه تنحني ل ا ف رآن ویقابلھ ر أن (.. الق م ت أل
  ١٨الحج ) هللا یسجد لھ من في السماوات ومن في األرض

  
  ا(.. ویقابلھا في القرآن .. ألنھ ھو كان الرسول الذي أرسلھ ا الن ا أیھ د ی س ق

 ) جاءكم الرسول بالحق من ربكم
  
  ق ي األف ھ ف ن قوت ذي تكم ھ ال دیر .. اإلل ي الق رآن .. العل ي الق ا ف .. ویقابلھ

  )آیاتنا في اآلفاقسنریھم ( 
  
  رآن .. انھمرت المیاه ألسفل السماء ي الق زل من (.. ویقابلھا ف ذي أن و ال وھ

  ٤٩األنعام ) .. السماء ماء
 
  ٢التكویر ) .. واذا النجوم انكدرت(ویقابلھا في القرآن .. ترتعش النجوم  

  
  سمیع إن هللا(ویقابلھا في القرآن .. ھو سیقبل قرابینك .. ھو سیسمع ما تقولھ 

  )علیم
  
  یة ات األرض سماویة والكائن ات ال انع الكائن سماء ورب األرض ص رب ال

ات  الم خالق الكائن زمن األول صانع الع ي ال اإللھ األحد الذي جاء للوجود ف
اء ) نو ( الفانیة وصانع السماء  خالق النیل وصانع كل ما ھو موجود في الم

ت واألرض وما بینھما رب السماوا(.. ویقابلھا في القرآن .. ومانح الحیاة لھ 
  ٥الصافات ) .. ورب المشارق

  
  زمن ل ال ود قب اء للوج ذي ج دس ال روح الق ھ ال دس .. إن ادر المق ھ .. الق اإلل

المحبوب الجبار القدیر الخبیر الخالق لكل شئ كائن والذي لم یوجد عداه في 
ة  د.. البدای د األح رآن ) .. رع( .. الواح ي الق ا ف ل(.. ویقابلھ ھ روح ق  نزل

سلمین النحل ..  )القدس من ربك بالحق لیثبت الذین آمنوا وھدى وبشرى للم
١٠٢  

  
  إنني (.. ویقابلھا في القرآن .. أنا اإللھ العظیم صانع نفسھ الذي صنع أسمائھ

  ١٤طھ  ) ..  أنا فاعبدني وأقم الصالة لذكريأنا هللا ال إلھ إال
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 صنع ي ی یاء الت ا األش ون معروف ریم .. ھا هللا ال یك رآن الك ي الق ا ف .. ویقابلھ
  ٨/ النحل) .. ویخلق ما ال تعلمون(
  
  ى ب ال حقق اعتمادك بواسطة أعمالك التي یجب أن تعمل بواسطتھ ھذا محب

رآن .. هللا  ي الق ا ف ل .. (ویقابلھ ى هللا فلیتوك و وعل ھ اال ھ هللا ال ال
  ١٣التغابن ) .. المؤمنون

  
 رآن .. عدم الطاعة یكرھھا هللا  ، ما یحب هللا یكون الطاعة ي الق .. ویقابلھا ف

وا هللا وأ( وا أطیع ذین آمن ا ال ا أیھ الكمی وا أعم ول وال تبطل وا الرس ) .. طیع
  ٣٣محمد 

  
  رآن ..أنا صاحب كثیر من األسماء سنى( ویقابلھا في الق ھ األسماء الح ) .. ل

  ٢٤الحشر 
  
  ھ رب العرش ال.. رب السنین مانح الحیاة برغبتھ ك .. مستور المختفي فی مل

 ) .. رب العرش العظیم.. (ویقابلھا في القرآن .. األبدیة والخلود ورب الحیاة 
  
 اء ..المنصت لصلوات البشر وي األقوی رآن .. أبو اآلباء ق ي الق ا ف ..  ویقابلھ

 ) .. القوي العزیز) .. (ادعوني أستجب لكم(
  
  ستطیع ..الذي كان والكائن الذي سیكون .. أنا كل شئ ذي ی  ولم یوجد أبدا ال

رآن . .لقد جئت من نفسي.. أن یكشف أستاري  ي الق ا ف ا هللا ال .. ( ویقابلھ أن
 ) .. لم یلد ولم یولد) .. (إلھ إال أنا
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ونالحظ أیھا القارئ العزیز أن االختالف البسیط بین النصین قد یكون ناتجا 
دم  ة وع عف الترجم ن ض م ( ع اء) فھ روح علم رجمین ل صریات والمت  الم

ة .. اللغة المصریة القدیمة  ات القرآنی ار اآلی ي اختی أو أكون أنا غیر موفق ف
یم ، المماثلة لھذه النصوص  ارئ ، وفوق كل ذي علم عل ن الق ذلك أرجو م ل

ص  الكریم أن یساعدني في إیجاد اآلیات القرآنیة الصحیحة التي تناظر كل ن
اد .. من ھذه النصوص الثمینة  ة تك ي النھای اني ف ان المع ك ف  ولكن رغم ذل
دة  ابق وواح ون متط ا ..تك م ھن ل لك تطیع أن أنق ا ال أس ل( وأن ذه ) ك ھ

النصوص ألنھا كثیرة جدا ومعنى ذلك أن أنقل لكم ما یعادل صفحات القرآن 
ذا .. الكریم أو ربما ما ھو أكثر منھا  ي ھ احثین ف شة الب وأنا على ثقة بأن دھ

   .. في النھایة أكبر من دھشتي عندما اكتشفت ذلك الموضوع ستكون
  

درك  ھ ی الم كل دأ الع ة ب ة اآللی ومع تطور أجھزة الكومبیوتر ووسائل الترجم
  .. مدى التطور والرقي التي كانت علیھ الحضارة المصریة الفرعونیة 
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صیب  ن ن زي م ان الخ ع وك ضح للجمی ة تت دأت الحقیق اءوب ة واألدعی  الجھل
وم عادالوغیرھم  ات ذین یقولون أن الفراعنة سرقوا حضارة ق  أو أن الكائن

ل العصور  ات الضخمة معجزة ك وا األھرام ذین بن م ال الفضائیة أو الجن ھ
  !! إلى یومنا ھذا

  
والتاریخ یذكر لنا أن اإلسكندر األكبر انبھر من الحضارة المصریة العظیمة 

وح وأحب أھل مصر وتودد الیھم وكان معظمھم ال یزال ع ، لى دین سیدنا ن
د  د األح دون هللا الواح انوا یعب دین أجدادھم من ملوك مصر العظیمة الذین ك

المین.. (أي ) .. رع( ھ ) .. رب الع انوا یعرفون ذي ك د ال ھ الوحی و اإلل وھ
یالد ٦٠٠٠أي منذ ما قبل عام  ، ویعبدونھ منذ فجر تاریخ مصر  ل الم ،   قب

ا ال ي عرفھ دة الت ضارة الوحی ذي وھي الح رة ال وح مباش ان ن د طوف الم بع ع
ام  دث ع یالد  ٦٨٧١( ح ل الم ة )   قب ا آل تخرجتھ لن ذي اس اریخ ال و الت وھ

  . .الزمن ببرامجھا العجیبة والشدیدة التطور
  

ة  ت جامع الم كان ي الع ة ف سى أن أول جامع ا ) أون( وال نن ي افتتحھ الت
ذي أنشأ مدینة مؤسس األسرة الملكیة وال) أمین ( المصریون في عھد الملك 

ف  ا(من زة حالی مة ) الجی صبح عاص دةلت وم  ،  الخال ا عل درس فیھ ت ت وكان
دین(الفلك والطب والھندسة و  ن الحرب ) .. ال وك .. وف ل مل ا ك ودرس فیھ

ي  الم ف ل أنحاء الع وأمراء وعلماء مصر ودرس فیھا العلماء الوافدین من ك
ذ.  .ذلك العصر اء كما تخرج منھا المھندسون الكبار ال ذوا بن ین صمموا ونف

  . .الم القدیم والحدیث على السواء األھرامات الثالثة معجزة معجزات الع
  

  : نقرأ التسابیح التالیة) ھونیفر ( وفي بردیة 
  

ن ھو رع  ا م ت ی ك أن ضيء .. الطاعة ل ت ت ضيء .. أن ت ت ت رب .. أن أن
ل.. أنت رب األرض .. السماء  سكن األعالي وك  من أنت الخالق لكل من ی

ت .. أنت االلھ الواحد الذي جاء للوجود في بدایة الزمن .. یسكن األعماق  أن
سان  سماء .. الذي شكل االن ي ال ائي ف ت صانع المحیط الم ت واھب .. أن أن

والشیطان .. أنت الذي خلق السماوات واألرض .. الحیاة لكل ما ھو موجود 
اه  ت ذراع قط وانتزع ان س ود .. الثعب ث الخل ت وری سك .. أن د نف ت واج أن

یالد  ا الم ددة .. ومانحھ ماء المتع دیر ذو األس د الق ا الواح ة .. أیھ رب األبدی
   . .وحاكم الخلود
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ھ عن  دماء المصریین [ وفي مثال ل ة ق ب عال] دیان دیر كت م المصریات الق

ام  ) دي الروج( ة ١٨٦٩ع ث وترجم ن البح ة م نوات طویل د س م   وبع
   :ولكتب یق.. النصوص الفرعونیة 

  
إن التسابیح الموجھة  الواحد كانت تسمع بوضوح في وادي النیل قبل أن (

یالد  ل الم ام قب سة آالف ع وق بخم اك أي مخل د ھن انوا .. یتواج م ك وأنھ
دة  روح الخال یعتقدون في هللا العظیم األحد خالق البشر وسانن الشرائع ذو ال

  . ) .التي ال تفنى
  

   : بدج یقولكما كتب عالم المصریات واالس 
  
ین هللا ( ا ب ز دوم ھ می دو أن ة ویب ین هللا واآللھ دا ب ط أب المصري القدیم لم یخل

  . .) الواحد العظیم الذي ال یراه أحد وبین آلھة المدن واألشیاء
  

ول  سعني اال أن أق ھ ، وفي النھایة ال ی ي كتاب ول ف الى اذ یق دق هللا تع د ص لق
   :الكریم

  )  لحافظونإنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ(
أولئك الذین أنعم هللا علیھم من النبیین من ذریة آدم وممن حملنا مع (

   ٥٨مریم .. ) .. نوح 
  

معظم طبقات الشعب المصري لم تتخلى أبدا عن عقیدة االیمان با الواحد و
رات  الل فت ات أو خ ك األوق الل أحل ى خ ل حت اریخھم الطوی ي ت د ف األح

  . .االضمحالل 
  

دة ویشیر علماء ا ى أن عقی د لمصریات المتخصصون ال ا الواح ان ب االیم
ي( ر ) الخف ى م لیین عل بالد األص ل ال ن أھ صریین م م الم دة معظ ي عقی ھ

  . .تاریخھم الطویل 
  

سائدة  وعندما دخلت المسیحیة مصر في بدایة عھدھا كانت النصرانیة ھي ال
ال (ن قائلین بین معتنقیھا وكان الرھبان والراھبات النصارى یتغنون وینشدو

  . .) المسیح عیسى رسول هللا غیر معبودالھ اال هللا غیر مولود 
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ان بعضلذلك وجد فیھا  ى ك ا حت آمنوا بھ ة ف دتھم الدینی  المصریین نفس عقی
وس(عھد األسقف  دافع عن ) آری سة االسكندریة النصراني والم أسقف كنی

ادي  ذي ین سیحي األول ال ان الم انون االیم ردق سیح  هللا وبتف ة الم دم ألوھی ع
سیحیة البعضعندما نجح   في شق وحدة الدین المسیحي وتناحرت الفرق الم

   .. المختلفة
  

ذي  شھیر ال ة ال ع نیقی د مجم سیحي بع دین الم ة ال رت طبیع ا تغی  وسرعان م
ام   ي ع د ف ة ٣٢٥عق ث  میالدی درات حی ى مق یطروا عل سیح وس وا الم  ألھ

للمصریین في ظل االحتالل الروماني یمت المذابح وسرعان ما أق.. الكنیسة 
د  د االح ا الواح ؤمنین ب لیین ) رع(الم صر االص كان م م س ذین ھ .. ال

موھم الوث ووس ة .. ن نی د القدیم صریة والمعاب ساجد الم ة الم اموا بمھاجم وق
مما دفع المصریین الى .. وخربوھا واستولوا على بعضھا وحولوھا لكنائس 

  .  .دین أجدادھم ودین نوح.. الصلي االنكماش وعدم اظھار دینھم ا
    

الم  ل االس دما دخ ذلك عن دد ل ة المتج م أوالد خال ذین ھ رب ال ع الع صر م م
م ھي ھاجر المصریة(المصریین  شدون ) ألن أمھ ذوا ین ھ اال هللا (وأخ ال ال

ا ) محمد رسول هللا بالد سرعان م فان كافة المصریین األصلیین من أھل ال
ة د الجدیدخلوا في االسالم  دتھم القدیم نفس عقی ادي ب .. بحماس شدید ألنھ ین

االخالص اإلیمان وعقیدة أجدادھم أحفاد سیدنا نوح علیھ السالم وھي عقیدة 
   .. الواحد األحد 

  
د  من الشعب المصري قلةعلى أنھ لم یدخل في االسالم  ون بعقائ ذین یؤمن ال

صر ھم في حقیقة من شعب مالجدید ن من دخل في االسالم إلذلك ف. . أخرى
لی صریون األص ر الم رق واألم حاب أع دماء أص صریین الق اد الم ن أحف

اریخ  ا الت ضارة عرفھ ا .. ح د أم اقون فق یافة الب ي ض صر ف ي م تقروا ف  اس
  . .الشعب المصري الطیب المسامح الكریم 

  
ھ  سامحھ فان صري وت شعب الم ة ال م طیب ھ رغ ى أن م وعل دا ل سمح أب ن ی ل

ھ أو تزو ر عقیدت ضارتھ بتزوی جالت ح ي س ث ف یم أو العب ھ العظ ر تاریخ ی
  . العظیمة

  
  م ١٩٩٤نوفمبر .. أسامة السعداوي . د
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یس  وم الخم ي ی وفمبر ٣ف ق .. م ١٩٩٤ ن ادى األول ٢٩.. المواف  جم
سعداوي   .. ھـ١٤١٥ من خالل .. أعلن الدكتور مھندس أسامة إسماعیل ال

   :ما یلي.. صریة تسجیل تلیفزیوني مذاع من القناة الخامسة الم

    في التاریخیذاع ألول مرةھام كشف علمي 

  المطلـقالقمري الرقـم  

Lunar Number   

    أسامة السعداوي. إكتشاف ووضع د

سھیل .. بكل الحب وكل التواضع أھدي ھذا البحث الھام للعالم كافة  ك لت وذل
ـخ ي التاری وم ف سماء ألي ی ذا .  .البحوث الخاصة بتحدید شكل القمر في ال ك

  .. میالد األھلة من كـل شھر قمري تحدید 

   مقدمة: أوال

  نقطـة الصفـر لحسـاب الزمـن  

عندما نرید أن نقیس شیئا ما فالبد من وجـود نقطة ارتـكاز لـھذا الشيء  
فمثال عندما نقیس المسافات واالحداثیات ) .. Origin(تسمى نقـطة البدایة 

خط (إلرتكاز من الشمال للجنوب ھي على سطح الكرة األرضیة فإن نقطة ا
وعندما . في إنجلترا ) بلدة جرینتش(ومن الشرق للغرب ھي ) .. اإلستواء

رتكاز ھي إلن نقطة افإنقیس الساعات والدقائق المنصرمة من الیوم 
ما ھي نقطة .. والسؤال اآلن . وھكذا ) .. ٢٤٠٠(منتصف اللیل أو الساعة 

أي ما ھي نقطة الصفر لحساب .. یخ؟ رتكاز لقیاس الزمن عبر التارإلا
  التاریخ؟

من المعروف أن اإلنسان منذ قدیم األزل استخدم الشمس والقمر لحساب 
  .. مرور األیام والسنین 

وكانت .. وبذلك عرفت كل شعوب العالم التقویم الشمسي والتقویم القمري 
   ..كل دولة تؤرخ طبقا لما تراه مناسبا لتاریخھا القومي 
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 ھذان التقویمان لیعمالن معا دمجأن التفاعل بین الشعوب اضطرھا لعلى 
  . .بصورة متجانسة ومتوازیة 

ي على حسابات خاطئة قبل عام ولما كان التقویم المیالدي الشمسي مبن
جراء التصحیح إلى إاضطر البابا جریجوري الثالث عشر .. م ١٥٨٢

 انتظم حساب بعدھا.. م ١٥٨٢    أكتوبر ١٤   الجریجوري الشھیر في
ویوم ) القمري(وتمشى مع التقویم الھجري ) الشمسي(التقویم المیالدي 

رتكاز لحساب الزمن إلعلى أن نقطة ا. األسبوع ألول مرة في التاریخ 
والتاریخ یجب أن تستند الى نقطة بؤریة واضحة وقویة ال إزاحة فیھا أو 

عبر التاریخ وهللا سبحانھ وتعالى أعطانا ظواھر كسوف الشمس .. خطأ 
   . .لتكون نقاط ارتكاز قویة لحساب انسیاب الزمن عبر العصور المختلفة 

التي تتحرك بھا الشمس في دائرة الفلك األعظم ) الفعلیة(إن السرعة اإللھیة 
أي الزمن التي تقطعھ الشمس لتتم ..  یوما في السنة ٣٦٥.٢٤٢١٨٧٥ھي 

لنفس النقطة التي بدأت دورة زمنیة واحدة حول خط الفلك األعظم وتعود 
وھي حركة ظاھریة فقط ألن الحركة الفعلیة ھي حركة دوران (منھا 

أو الفرضیة ) الوضعیة(في حین أن سرعة الشمس ) . األرض حول الشمس
 ھي  م١٥٨٢  تقویمھم الجولیاني قبل عامالتي كان الرومان یحسبون بھا 

ي خطأ حسابیا وھو كما نرى فارق كبیر یعط..  یوما في السنة ٣٦٥.٢٥
 عاما وھي نسبة خطأ كبیرة خاصة بعد مرور  ١٢٨  مقداره یوما واحدا كل

وھكذا اضطر البابا جریجوري !! .  باآلالف منھا بالنافما .. مئات السنین 
سقاط عشرة أیام دفعة بإ  م١٥٨٢   اكتوبر ١٤الثالث عشر أن یقوم یوم 

) الوضعیة(س  من التاریخ المیالدي ثم تعدیل سرعة الشم واحدة
 یوما في السنة لتقترب بذلك من سرعة الشمس اإللھیة ٣٦٥.٢٤٢٥   لتصبح

وھكذا أصبح مقدار الخطأ حوالي ساعة . الحقیقیة وان كانت ال تتطابق معھا 
   . . سنة١٢٨ بعد أن كان یوما كامال كل..  عاما  ١٢٨  واحدة كل

التي نبدأ ) حسابينقطة الصفر ال(لذلك یمكن اعتبار نقطة القیاس الجدیدة 
  .. م ١٥٨٢   عام  دیسمبر  ٢٥ ..منھا حساب الزمن بدقة كبیرة ھي یوم 
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بعد التعدیل ) اإللھي(في ھذا الیوم تساوى التقویم المیالدي بالتقویم النجمي 
ذا أردنا بعد ذلك الرجوع بالزمن الى الوراء قبل ھذا إو.. الجریجوري 

) الحقیقیة(بسرعة الشمس اإللھیة .. خلف لل.. التاریخ فیجب علینا أن نسیر 
لمعرفة شكل القمر في السماء بدقة متناھیة لتحدید التواریخ القمریة 

  ..  وقد حددنا ھذا التاریخ بالذات.. الصحیحة 

   میالدیة   ١٥٨٢   عام       دیسمبر   ٢٥     السبت

   ھجریة     ٩٩٠   عام    ذي القعدة   ٣٠    الموافق

وألنھ .. لزمن ألنھ وقع فیھ كسوف كلي للشمس كنقطة الصفر لحساب ا
وبالتالي فھو یعتبر .. أقرب كسوف شمسي لتاریخ التصحیح الجریجوري 

  . لھیة قویة لحساب الزمنإنقطة قیاس حقیقیة 

  معادلة حساب الرقم القمري ألي یوم في التاریخ : ثانیا

  : تعریف الرقم القمـري 

التي انقضت ألي تاریخ منذ بدأ التقویم یعرف الرقم القمري بأنھ عدد األیام  
  ) الھجري(القمري 

اس .. أو منذ بدأ أول یوم من أیـام السنة األولى للھجرة  أو منـذ بدأ نقطة القی
رقم القمري ھو ) الصفر(ونقطة البدایـة .. لھیة للتقویم القمري إلا ـدید ال لتح

  .. یوم 

  ھجریة  ) ١- (  ذي الحجة عام ٣٠ 

   یوم  الذي یوافق

   میالدیة    ٦٢٢      عام    یولیو   ١٧

   بتوقیت جرینتش   ٩٠٠  الساعة
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ألن یكون نقطة قیاس إلھیة قویة للزمن الشمسي والزمن مؤھل وھذا الیوم 
  . القمري معا وبصورة غایة في الدقة واالحكام

عـدد األیام بین التاریخ    ألي یـوم بأنھ فـارق  )الرقم القمـري(لـذلك یعرف 
  دي لھذا الیومالمیال

   م٦٢٢ یولیو ١٧  وبین نقطة بدأ التقـویم القمـري وھـو یـوم

  

  : ١ مثال

یوم توقیع معاھدة انتھاء الحرب .. م ١٩٤٥ مایو ٩و الرقم القمري لیوم ما ھ
  العالمیة الثانیة؟

نجد أن فارق عدد األیام ) الرقم القمري(بتطبیق قانون : اإلجابة 
..  یوما ٤٨٣١٤٧ م ھو ٦٢٢   یولیو  ١٧  ـن م وبی ١٩٤٥    مایو ٩   بین

 واذا بحثنا في الكومبیوتر عن ٤٨٣١٤٧أي أن الرقم القمري لھذا الیوم ھو 
   .. ھج ١٣٦٤ جمادى أول   ٢٦التاریخ الھجري المناظر لھذا الیوم نجده 

  : حساب الرقم القمري ألي تاریخ ھجري من المعادلة اآلتیة كما یمكن أیضا

 –الشھر الھجري  + (٣٥٤.٣٦٧ x) ١- السنة الھجریة = (الرقم القمري 
١ (x الیوم الھجري + ٢٩.٥٣  

  : ٢مثال

 / ٢٦( ھجریة ١٣٦٤ جمادى أول ٢٦ما ھو الرقم القمري للتاریخ الھجري 
  ؟ )ھـ ١٣٦٤ / ٥

بتطبیق قانون حساب الرقم القمري من التاریخ الھجري نحصل : اإلجابة 
   :على النتیجة التالیة

  ٤٨٣١٤٧ = ٢٦ + ٢٩.٥٣ x ٤ + ٣٥٤.٣٦٧ x ١٣٦٣= ي الرقم القمر

٩٥ 



    حساب فارق عدد األیام بین تاریخین: ثالثا 

من الممكن حساب فارق عدد األیام بین تاریخین مختلفین من المعادلة  
  : التالیة

   الرقم القمري األول   -   الرقم القمري الثاني  = فارق عدد األیام

التقویم المیالدي فیجب تحویلھا أوال الى التقویم واذا كانت التواریخ مذكورة ب
ثم یحسب بعد ذلك الرقم القمري لكل تاریخ على حدة ثم یطبق .. الھجري 

  . القانون المذكور

 ٩ و   م١٩٣٩ مایو ٣ما ھو فارق عدد األیام بین التاریخین  :٣مثال
  ؟  م ١٩٤٥   أغسطس

جریة نحصل على بتحویل التواریخ المیالدیة الى تواریخ ھ: اإلجابة
  : التواریخ المناظرة التالیة

والرقم القمري لھذا التاریخ ) ..  ھـ ١٣٥٨   ربیع أول ١٤(
   . ٤٨٠٩٤٩   ھو

   . ٤٨٣٢٣٩  والرقم القمري لھذا التاریخ ھو) ..  ھـ  ١٣٦٤    شعبان ٣٠( 

   یوما  ٢٢٩٠   = ٤٨٠٩٤٩ - ٤٨٣٢٣٩  =  فارق عدد األیام بین التاریخین

  : ٤مثال

  )م ١٩٩١ ینایر ١٦( األربعاء الرقم القمري لیوم ما ھو 

  )تاریخ بدأ حرب تحریر الكویت(

 یولیو ١٧  وبین م١٩٩١ ینایر ١٦  بحساب فارق عدد األیام بین: اإلجابة  
  ..  )٤٩٩٨٣٥(نجد أن الرقم القمري لھذا الیوم ھو م ٦٢٢
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  ما ھو شكل القمر في السماء لھذا الیوم؟ : سؤال 

ونستبعد ھذا الیوم على طول الشھر القمري نقسم الرقم القمري ل: اإلجابة  
الشھور القمریة الصحیحة من الناتج ونضرب الكسر في طول الشھر 

فنجد أن عدد الشھور القمریة .. القمري لنحصل على شكل القمر في السماء 
   .. بین التاریخین ھو 

   شھرا قمریا بالتمام والكمال  ١٦٩٢٦.٠٠

   أي في نقطة بدایة تكوین الھالل ..  في المحاق  أي أن القمر 

    ونالحظ عزیزي القارئ أنھ حدث كسوف كلي للشمس في ھذا الیوم أیضا 

    ھـ١٤١١ جمادى ثاني ٣٠وھذا الیوم یوافق 

علما بأن .. نالحظ أننا نجبر الكسور في جمیع األحوال الى أرقام صحیحة 
أي ..  ساعة من الیوم ٢٤كسوف الشمس یمكن أن یقع في أي لحظة خالل 

وللحصول على نتائج دقیقة بالساعة ..  ساعة ٢٤أن الخطأ المسموح بھ ھو 
والدقیقة یجب إدخال األیام بكسورھا العشریة التي تمثل عدد الساعات 

  . كذلك تسجیل الرقم القمري بكسوره.. المنصرمة من الیوم 

  

  أسامة السعداوي . د 
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  اإلیقاعات الحیویة الكونیة

The science of Human Astro Biorhythms  

founded by Dr. Ossama Alsaadawi 

in year 1984  

ام  ي ع م ١٩٨٤ف ى لعل س األول ع األس ت بوض ة ..  قم ات الحیوی اإلیقاع
سان ى اإلن ا عل ة وتأثیرھ صار  .. الكونی ة .. أو بإخت ات البیولوجی اإلیقاع

اط سلوك .. الكونیة  دى ارتب وبدأت أبحاثي بدراسة عناصر قلیلة جدا عن م
ة  ة المختلف ات الفلكی بعض اإلیقاع سدي ب اطفي والج ي والع سان العقل اإلن

شتي .. وقارنتھا بمئات الحاالت المسجلة في ملفاتي المحفوظة  وكم كانت دھ
ن  رب م ا یق ى م ا إل صل دقتھ ر ت ذه العناص ض ھ ة أن بع ا % ١٠٠بالغ مم

سلوك جعلھا أ ا ب رتبط ارتباطا وثیق ھ ی اك من وني طبیعي ال فك انون ك شبھ بق
 .  .اإلنسان

سان  ة لإلن  human.. وكانت بعض اإلبحاث العالمیة عن اإلیقاعات الحیوی
biorhythms ..  ذاك را آن شارا كبی شرت انت د انت ت .. ق دما قم ي عن ولكن

من % ٨حوالي بتطبیقھا على العدید من الحاالت اإلنسانیة لم تصدق إال في 
ا  صرافھم عنھ ا وان اس منھ ور الن ى نف ا أدى إل صى مم د أق االت كح .. الح

سبة بصورة  ولكني عندما ربطھا بعشرات اإلیقاعات الفلكیة ارتفعت ھذة الن
  % ! ١٠٠مدھشة للغایة لتقترب من 

ائج  ى نت لت إل ة ووص ة وعلمی صورة جدی اثي ب ویر أبح ك بتط د ذل ت بع قم
شاھدي وحاولت .. مبھرة للغایة  اس من م أن أشرح ذلك بصورة مبسطة للن

إال أن أیدي الحقد  .. ١٩٩١القناة الخامسة للتلیفزیون المصري بدءا من عام 
را  والجھل امتدت لتقطع ھذه المحاولة بعد أن حققت شھرة واسعا وإقباال كبی

شاھدین  ور الم ن جمھ ب م ائج .. وح اظ بنت ف واإلحتف طرني للتوق ا اض مم
ذلك بحثي في ھذا الع اره ل ا حزین وك سي وأن د لنف ل .. لم الولی اذا نفع لكن م

  ! وحجم الجھل والحقد یصل أحیانا إلى مقدار ال یمكن تصوره أو احتمالھ 

  مھندس أسامة السعداوي. د
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 ینایر ٤  الھدف الكویتیة الصفحة األولى بتاریخ جریدةالمقال التالى نشر في 
  م١٩٩٧

والزاویة بینھما .. ریخ یوقظ الرجولة كوكب الزھرة یشعل األنوثة والم 
  تحدد مقدار العشق

  سر الوقوع فى الحب من أول نظرة

وقد یظل ھذا الحب متوھجا ، كثیرا جدا ما نسمع عن الحب من أول نظرة  
اء  ا ش ى م اتھ  ، هللاإل زمن وإرھاص ع ال ذوب م زول وی ر أو ی د یفت وق

ل الحب وسبحان من خلق الحب وال. المتواصلة التى ال تنقطع  ین وجع محب
وكثیرا ما تنتج النظرة غراما یتیح لصاحبھا أو . وصال ووصاال بین العشاق 

زمن .. صاحبتھا زواجا واستقرارا ینتج البنین والبنات  د . لكنھ تواصل ال وق
  . .ثبت أخیرا أن الفلك یتحكم في كل شئ بحساب دقیق وفعال 

ك والكواكب  وأسرار عوكثیر من الناس یسألون عن سر آلة الزمن م الفل ، ل
ین  ر وب شمس والقم ساب ال م ح ین عل ة ب اك عالق ت ھن ا كان سألون إذا م وی

  . .الحب 

حملنا االستفسارات لمخترع آلة الزمن الذى فاجأنا بالرد بعد أن تحاور مع 
  ..آلتھ الخارقة 

  : قال المھندس أسامھ السعداوي

ؤثر رة ت ب الزھ عاعات كوك ك أن إش م الفل ى عل روف ف ن المع صورة م  ب
رأة  د الم ة عن ات األنوث اج ھرمون ى إنت رة ف عاعات ، مباش ذه اإلش ا أن ھ كم

وألن كوكب الزھرة ھو أقرب . .تحكم السلوك العاطفى لإلنسان بصفة عامة 
سان  لوك اإلن ى س أثیره عل ذلك فت شمس ل اه ال ن اتج ألرض م ب ل الكواك

نسان وھى لذلك ھناك ما یسمى بالدورة العاطفیة لإل.. وصحتھ یكون عظیما 
   ..تتبع بكل دقة الدورة الفلكیة لكوكب الزھرة 
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   :وأضاف المھندس أسامھ السعداوي

ى  من ناحیة أخرى نجد أن إشعاعات كوكب المریخ تؤثر بصورة مباشرة ف
ة للرجل  ات ، إنتاج الھرمونات الذكری م الرغب ذه اإلشعاعات تحك ا أن ھ كم

سان  سیة لإلن سدیة والجن ض. الج ریخ أی ضلي والم اء الع ن البن سئول ع ا م
والمریخ ھو أیضا . لإلنسان وعن تكوین األمالح والمعادن فى جسم اإلنسان 

شترى  ب الم اه كوك ن اتج ألرض م ب ل رب الكواك ضا . .أق أثیره أی ذلك فت ل
  . .یكون عظیما على سلوك اإلنسان وصحتھ 

بة والمریخ مسئول عن الرغ، الزھرة مسئولة عن الحب والمرأة ، باختصار 
  . .والرجل 

والى  شمس ح ول ال رة ح ت دورة الزھ ا كان ط ٢٢٥ولم ى المتوس ا ف  یوم
شمس  ول ال ریخ ح ط ٦٨٧ودورة الم ى المتوس ا ف اء ،  یوم دث لق ذلك یح ل

  . . یوما ٣٣٤بینھما وبین كوكب األرض كل 

سابات  اع الح ك إتب ین فعلی ین زوج اطفى ب ق الع رف التواف إذا أردت أن تع ف
   :اآلتیة

  .مثال ) ع ( ولیكن . یام بین عمرى ھذین الشخصین احسب عدد األ

سم  ى ) ع ( اق یكن ٣٣٤عل سر ول ذ الك صحیح وخ رقم ال ل ال ) ك (  واھم
  .مثال 

   .٣٦٠فى ) ك ( اضرب 

ذین الشخصین  ریخ والزھرة لھ وكبى الم ین ك ة ب دار الزاوی .. الناتج ھو مق
  .مثال ) ز ( ولتكن 

 درجة  ٣٦٠  رجھ اطرح قیمتھا من د٢١١أكبر من ) ز ( إذا كانت الزاویة 
  .واعتمد قیمة الزاویة الجدیدة 
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ة  ى حال ان ف زوجین یكون ذین ال إن ھ ة صفرا ف ذه الزاوی دار ھ ت مق فإذا كان
ویستمر الحب . .انصھار غرامي ومن الصعب كسر العالقة العاطفیة بینھما 

   .. بینھما إلى ما شاء هللا 

رة ف ھ ألول م ى زوج وزوجت ذه وإذا التق ا ھ ت بینھم ثال وكان ة م ي الخطوب
ة ..الزاویة فال بد وأن یقع الحب من أول نظرة  ل عالق  إن الزاویة صفر تمث

رة (  ن أول نظ ب م ت ، ) الح و وجولی ى أو رومی یس ولیل االت ق ا كح تمام
   ..وغیرھما من مشاھیر الحب والغرام فى التاریخ 

ان الحب بی١٠وإذا كانت الزاویة فى حدود   رام  درجات ك دیدا والغ ا ش نھم
دود . متوھجا  ى ح ة ف سدیة ١٨٠وإذا كانت الزاوی ة الج ت الرغب  درجة كان

سیة  ى والجن ب حقیق دون ح ن ب ا ولك ا طاغی ذاب بینھم دیدة واالنج ا ش بینھم
ة  ور الرغب رد فت سر بمج ھ للك ا معرض ة بینھم ون العالق ت . .وتك وإذا كان

دود  ى ح د٩٠الزاویة ف ا ش ة بینھم ت الرغب یدة ولكن مع صراع  درجھ كان
ا  ت . .عاطفى عنیف ونكد مؤكد قد یؤدى لالنفصال العنیف بینھم ا إذا كان أم

اه ٢١٠ درجة أو ١٥٠الزاویة فى حدود  ذا معن ور من أول ( درجة فھ  النف
اه ١٢٠ درجة أو ٦٠ وإذا كانت الزاویة فى حدود .) .نظرة ذا معن  درجة فھ

و اه ال اون الحب الھادئ الذى ینمو مع الزمن ومعن ة والتع شرة الطیب داد والع
  . واالستمراریة

  ** تحذیر ** 

رغم أھمیتھ من الخطأ الحكم على التوافق بین شخصین بھذا العنصر فقط 
ألن ھناك عدة عناصر أخرى بنفس ھذه األھمیة وال بد من أخذھا بعین 

 الزمن بھا برنامج وآلة.. للعالقة اإلعتبار وإدخالھا في المحصلة النھائیة 
  !د یحتوي على كل تلك العناصر ویعطي النتیجة النھائیة في ثوان قلیلةمعق

   

  أسامة السعداوي . د

  

 ------------------------------  

١٠١  



  التوافق الزوجي واألسري داخل البیت

 مایو ١٧ الھدف الكویتیة الصفحة الثانیة بتاریخ جریدةالمقال التالى نشر في 
  م ١٩٩٧

   الكبیر للتوافق داخل البیتآلة الزمن تكشف السر 

  القمر مسئول عن الزوجـة واألم والبیـت

  والشمس مسئولة عن الزوج واألب والسلطان

من المعروف فى علم الفلك أن القمر ھو أقرب جرم سماوى لألرض 
وملتصق بھا فى كل تحركاتھا لذلك فتأثیر القمر یكون غایة فى الشدة والقوة 

شعاعات القمر تؤثر بصورة مباشرة على وإ. على سلوك اإلنسان وصحتھ 
والكل یعلم أن دورة الحمل والوالدة عند ، كل الوظائف البیولوجیة لإلنسان 
   ..المرأة محكومة بالدورة القمریة 

ویستطرد .. ھذا ما یؤكده المھندس أسامة السعداوي مخترع آلة الزمن 
  : فیقول

طن ورغباتھ الدفینة كما أن القمر یؤثر على ذاكرة اإلنسان وعقلھ البا
رغبة قلبى الدفینة (وكلمة القمر فى علم الفلك ھى . وصحتھ النفسیة 

كما أن القمر یحكم سوائل الجسم والمعدة والثدیان واألمومة ..) .. ھى
والقمر أیضا من وجھة نظر علم الفلك یحكم . والغذاء وطفولة اإلنسان 

   . .ظروف البیت والعالقات الوثیقة لإلنسان

احیة أخرى نجد أن الشمس ھى مصدر الضوء والحیاة فى عالمنا من ن
والشمس . األرضى لذلك فھى األساس دائما ألى قیاسات فلكیة أو صحیة 

وھى المسئولة عن األبوة . تحكم القلب والظھر والعمود الفقرى لإلنسان 
   ..واألب وتحكم الزوج والرئیس والقوة والنفوذ والسلطان والقیادة والشھرة 

والشمس .. باختصار القمر مسئول عن الزوجة واألم والبیت : یقولو
   ..مسئولة عن الزوج واألب والسلطان 
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 یوما ٣٦٥.٢٥وحیث أن دورة األرض حول الشمس تستغرق حوالى 
 یوما فإنھ یحدث لقاء ٢٩.٥ودورة القمر حول األرض تستغرق حوالى 

  . .وما  ی٣٢.٢٨ثالثى بینھم مع دائرة الفلك األعظم كل 

لذلك إذا أردت أن تعرف مقدار التفاھم العام بین زوجین داخل حدود األسرة 
   :والمنزل فعلیك إتباع الحسابات اآلتیة

  .مثال ) ع ( احسب عدد األیام بین عمرى الزوجین ولیكن   - ١

 وأھمل الرقم الصحیح وخذ الكسر ولیكن ٣٢.٢٨على ) ع ( اقسم  - ٢
  .مثال ) ك ( 

   ٣٦٠فى ) ك ( اضرب  - ٣

الناتج ھو مقدار الزاویة بین الشمس والقمر لھذین الزوجین ولتكن  - ٤
  .مثال ) ز ( 

  :  حدد نوع ودرجة التفاھم العام بین الزوجین كما یلي - ٥

یكون الزوجان ھنا في حالة .. صفر ) = ز ( اذا كانت قیمة الزاویة > 
ان لكافة وینظر.. انصھار فكري وشخصي تام وكأنھما شخص واحد 

االمور بوجھة نظر متطابقة ویستطیعان مواجھة مشاكل الحیاة وشرورھا 
  . بقوة وحب وثقة قویة في بعضھما البعض 

یكون التفاھم ..  درجة ٣٥٠ درجات أو ١٠في حدود ) ز ( اذا كانت > 
  .بینھما قویا والعشرة طیبة ویساندان بعضھما البعض باخالص 

ناك تكامل حساس بین الشخصیتین مع یكون ھ..  درجة ١٨٠في حدود > 
تأرجح وتضاد في وجھات النظر بینھما والغلبة ھنا لألقوى مع وجود 
مخاطر قویة من االنفصال أو كسر العالقة اذا طغى أحدھما على اآلخر 

  .بصورة مبالغ فیھا 

العالقة ھنا تكون ملتھبة والتفاھم مفقود ..  درجة ٢٧٠ أو ٩٠في حدود > 
   .شاحنات والشجار العنیف مع كثیر من الم

١٠٣  



العالقة بین الزوجین ھنا یشوبھا ..  درجة ٢٤٠ أو ١٢٠ أو ٦٠في حدود > 
  .الود والحنان والرحمة والتعاون الوثیق وتكون رحلة الحیاة ممتعة باذن هللا 

ومن الممكن ایضا إتباع نفس الحسابات السابقة لقیاس درجة العالقة بین 
كما یمكن تصحیح بعض تواریخ ، م وأوالدھا األب وأوالده أو بین األ

المیالد فى حدود یوم واحد أو یومین إذا كانت العالقة مؤكدة وتواریخ 
  . .المیالد غیر مؤكدة 

   :ملحوظة

لذلك یجب حساب ) نسبیا (  یعتبر مقدارا صغیرا ٣٢.٢٨حیث أن الرقم 
ن حساب أل.. بدقھ شدیدة وھو عدد األیام بین عمرى الزوجین ) ع ( قیمة 

  .یوما واحدا بالزیادة أو النقصان یسبب نسبة خطأ كبیره فى النتیجة النھائیة

   

   أسامة السعداوي. د

  

  

  ------------------------------   
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  أھمیة موقع القمر في حیاة النساء 

  

شرحنا في الفقرة السابقة كیف أن القمر في علم البروج مسئول عن الزوجة  
من ھذا .. وأن الشمس مسئولة عن الزوج واألب والسلطان .. واألم والبیت 

أھمیة موقع قمر المیالد في حیاة النساء بصفة عامة وفي المنطلق سنشرح 
ا ثمینا وھو أن واسمحوا لي أن أكشف سر.. العالقات الزوجیة بصفة خاصة 

النساء الالئي یتزوجن رجاال من برج قمرھن تكون زیجاتھم سعیدة وناجحة 
في الغالب األعم ویكون أزواجھن سعداء ألنھم یشعرون بأن زوجاتھم 
یفھمن متطلباتھم وأحالمھم وطموحاتھم في الحیاة بصفة عامة وبصفة 

  كیف ذلك؟ .. شخصیة أیضا 

ل  ر یمث ع القم ث أن موق ة رغب.. حی ب الدفین سیدة .. ة القل ك أن ال ى ذل فمعن
  .. التي یكون قمرھا في برج الجدي مثال 

١٠٥  



ذلك ألن رغبة قلبھا .. تتمنى وتسعى أن تتزوج رجال من موالید برج الجدي 
سعي وراء  رام وال اد واإلحت وح الج ي الطم ون ھ ة تك ذه الحال ي ھ ة ف الدفین

ب اإلدار ل وح ر والعم ي المظھ ة ف وذ والجدی وفر النف ا تت ي م ام وھ ة والنظ
وھكذا نرى أن المرأة التي یكون .. جمیعا في الرجل من موالید برج الجدي 

فإذا ما صادفتھ .. قمر میالدھا في برج الجدي تنجذب بشدة إلى رجل الجدي 
  .  .في الحیاة فإنھا البد وأن تتمسك بھ زوجا وحبیبا

و الجوزاء وإذا أخذنا مثاال ثانیا كأن یكون موقع القمر عند  .. میالد المرأة ھ
نجد أنھا في ھذه الحالة تمیل لألحادیث الطویلة والعالقات األسریة واألخویة 

وھو ما یتوفر في رجل الجوزاء .. واألفكار المتعددة والتغییر واإلتصاالت 
ة  ة وفطری ات بصورة تلقائی ذه الرغب ل ھ ا ك ق لھ ا حق .. الذي إذا ما تزوجھ

  .  .وھكذا

فتیات المقبالت على الزاوج أن یسعین للزواج برجال من برج لذلك ننصح ال
  ! إن أمكن.. قمرھن 

  

  

 ------------------------------   
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  أھمیة موقع كوكب الزھرة في خریطة میالد اإلنسان  

  

شمس  اه ال ن إتج ى األرض م ب إل رب الكواك ي أق رة ھ اني .. الزھ ي ث وھ
شمس  ن ال دا ع ب بع م األرض وح.. الكواك ن حج دا م یال ج ل قل ا أق .. جمھ

والزھرة ھي ألمع الكواكب وأكبرھا .. بمعنى أنھا تماثل حجم األرض تقریبا 
ة من األرض  ن .. رؤی أكثر م شمس ب د عن ال  ٤٨والزھرة ال یمكن أن تبع

د الغروب  شروق أو بع ل ال سماء إال قب ي ال شاھدتھا ف درجة لذلك ال یمكن م
ي منت شاھدتھا ف ن م شترى وال یمك ریخ أو الم ل الم ثال مث ل م .. صف اللی

أي أنھا ال یمكن أن .. ولذلك فھي تعتبر ثاني تابع للشمس بعد كوكب عطارد 
دیر  ى أقصى تق ین عل وطول سنة .. تبعد عن الشمس إال بمقدار برجیین إثن

والي  رة ح ل ٢٢٥الزھ شمس ك ع ال ل م ام األرض وتتقاب ن أی ا م  ٥٨٥ یوم
ل نفسھا في عكس إتجاه دوران األرض مما یجعل والزھرة تدور حو.. یوما 

  .. تأثیر مجالھا المغناطیسي متضاعف الشدة على مجال األرض 

رج  روج أن الب اء الب سي(لكل اإلعتبارات السابقة إعتبر علم ي ) الشم الحقیق
  .. لإلنسان ھو موقع الزھرة یوم میالده 
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إن .. ت في الحوت فمثال إذا ولد شخص ما في برج الجدي لكن زھرتھ كان ف
رج الحوت  ھ من ب ى أن ھ عل شعر ب م .. الناس تراه وت ك ألن الزھرة تحك ذل

كما تحكم مظھر الشخص أمام .. العواطف والعالقات اإلنسانیة واإلجتماعیة 
رین  سامحھ .. اآلخ د أن ت ثال نج ل م ي العم سا ف شخص رئی ذا ال ان ھ إذا ك ف

رامتھ بل وقسوتھ أحیانا ورحمتھ بمرؤسیھ تغلب في الظاھر على جدیتھ وص
ا .. التي یستمدھا من برجھ الشمسي وھو برج الجدي  ھ محبوب ا یجعل وھو م

ع  ي .. من الجمی ضا ف ھ أی دي وزھرت و الج ان برجھ ھ ا إذا ك ى عكس م عل
ھ .. الجدي  دفعھم للخوف من ا ی ع مم ھنا تكون جدیتھ وقسوتھ واضحة للجمی

    !وتجنبھ بقدر المستطاع

ا عن خص م د ش ة وإذا ول ن ماھی شخص ع ار ال رجین واحت ین ب ل ب د الفاص
ت  برجھ الحقیقي فإن علماء البروج ینظرون على الفور إلى الزھرة فإذا كان

سابق  رج ال و الب شخص ھ رج ال ان ب سابق ك رج ال و الب رف نح وإذا .. تنح
كان برج الشخص ھو البرج التالي أو .. إنحرفت الزھرة نحو البرج الالحق 

  وھكذا .. الالحق 

ا ) .. ..أنا أحب (لمة الزھرة في علم البروج ھي وك خص م د ش ثال إذا ول فم
ا ھي  ة الزھرة ھن سفر والترحال .. وزھرتھ في القوس فإن كلم ا أحب ال أن

وفیرة  وال ال سكریة واألم اة الع ا والحی ة بأنواعھ ة البدنی صید والریاض وال
  إلخ .. وأحب أیضا الدراسة والتعلم 

   

  أسامة السعداوي . د

  

--- ---------------------------   
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  أھمیة موقع كوكب أورانوس في خریطة میالد اإلنسان  

   

كوكب أورانوس لھ خصائص فریدة ویحكم مجموعة من الصفات 
  والتأثیرات الھامة جدا في حیاة اإلنسان 

  فما ھي ھذه الصفات وما ھي تلك التأثیرات؟ 

  ١٤١و  ١٣٤ اتانظر صفح

  

------------------------------  
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  األصل التاریخي لبرج العذراء 

  أسامة السعداوي . د

ھل تعلم ما ھو األصل التاریخي لتسمیة الكوكبة النجمیة .. عزیزي القارئ  
  السادسة لدائرة البروج الفلكیة من المجموعة الشمسیة 

ذه المجموعة .. ؟ "برج العذراء"بإسم  من الصعب تصدیق أن من سمى ھ
وقد أطلقوا .. میة بھذا اإلسم ھم قدماء المصریون ولكن ھذه ھي الحقیقة النج

ا " برج العذراء"علیھا إسم  ذراء وھي تحتضن إبنھ ریم الع نسبة إلى ستنا م
سالم  ھ ال سى علی سیح عی سید الم ي .. ال رات ف ات الم ذكوران مئ ا م وھم

ة  صریة القدیم صوص الم اء.. الن شل علم ة لف شدید ونتیج ف ال ن لألس  ولك
المصریات في قراءة تلك النصوص القدیمة بصورة صحیحة أطلقوا علیھما 

ل أسماء  ة مث دة عن الحقیق زیس"أسماء مشوھة وبعی و " أوزوریس"و " إی
ن" ث"و " رن رج " .. نی ن ب ة ع ك الحقیق د تل اریف ونج ك التخ ر تل ى آخ إل
مدونة في نصوصھم الھیروغلیفیة بكل وضوح كما أنھا مرسومة " العذراء"

وتستطیع أن تتأكد عزیزي القارئ .. لقبة السماویة الشھیرة لمعبد دندرة في ا
  : من ذلك بنفسك من الصور التالیة
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Dr. Ossama Alsaadawi  
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  تساؤالت فضائیة وفلكیة 

ي   لماذا یصرف األمریكیون مئات الملیارات من الدوالرات لمجرد النظر ف
وھو عینھم التي ینظرون .. ما تعطل مرصد ھابل  وعند !!النجوم والسماء ؟

سماوات  ا لل ة ، بھ لوا مركب دا وأرس ا واح ل یوم ذا العط ى ھ صبروا عل م ی ل
  !!فضاء على وجھ السرعة إلصالح المرصد

ة  وال الطائل ذه األم ماذا اكتشف األمریكیون في السماء حتى یضحون بكل ھ
  !!؟ لمجرد استمرار عملیة المشاھدة والمراقبة

، ى حقیقة مركبة الفضاء اآللیة التي اكتشفھا األمریكیون في السبعینیات ما ھ
ذ  ر من دور حول القم ث  ١٣٠٠٠واكتشفوا أنھا ت ف عام وتب شر أل ة ع  ثالث

   :یقول ملخصھا.. رسالة متكررة إلى سكان األرض 

ارة عن  ) ARC  TAURUS_ آرك تاوروس ( نحن سكان  ذي ھو عب ال
ى..نجم مزدوج  دور  نحن نعیش عل سادس من سبعة كواكب ت  الكوكب ال

رى شمس الكب ول ال م   ح صال بك اول االت ن نح تم  .. نح ن أن ا .. م عرفون
وقد تم نشر .. نحن سكان  .. نكرر.. ننتھي ھنا . إلى آخر الرسالة .. بنفسكم 

  !ھذه الرسالة في الصحف األمریكیة

ا الشم ي غادرت مجموعتن ة الت فینة الفضاء األمریكی ت س ى وھل كان سیة إل
رد  و ال عوب األرض ھ ل ش ن ك شریة م ائل ب ة رس سحیق حامل ضاء ال الف

و ، العملي على ھذه الرسالة ؟؟ نحن نشكر األمریكیین على ذلك  ا ھ ولكن م
إنھ .. وما ھي محطة الوصول المرتقبة ، الھدف الذي تسیر إلیھ ھذه السفینة 

  . .ال یعقل أن تسیر عشوائیا 

ضائ ة من وما ھو معنى الرسالة الف و العمالق اق الرادی ي استقبلتھا أطب یة الت
م  ة باس ة المعروف ي  ) M13( السحابة النجومی ة والت ق درب اللبان ي طری ف

 شرطة ١٦٧٩والرسالة مكونة من ..  سنة ضوئیة ٢٥٠٠٠تبعد عنا بمسافة 
رب  ل ض ى حاص ة ھ ھ ٧٣ × ٢٣ونقط ستطیل طول یم م  ٧٣ × ٢٣ وبتنظ

لى ھیئة حروف عربیة وھیروغلیفیة وحدة تظھر صورة الرسالة واضحة ع
   .. )ھب ت ا ل ل ھھ(متقطعة وواضحة المعالم مثل 
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ضاء  ل أطالس الف شرتھا ك ومرفق طیھ صورة الرسالة دون أى تعلیق كما ن
  . ) .والفلك في ألمانیا وأوروبا وأمریكا

ھل .. ما ھي اإلجابة على السؤال الذي طرحھ المئات من علماء الفلك وھو 
  ضارات إنسانیة أخرى في الكون غیر حضارة األرض؟ھناك ح

وما ھي احتماالت وجود ھذه الحضارات الراقیة بمقاییس اإلنسان 
وھى على شكل طبق .. خاصة إذا عرفنا أن السماء الدنیا .. ؟  البشري

تحتوي على ملیون ملیون مجرة على وجھ .. شاسع االتساع ومقعر ألسفل 
 على ملیون ملیون نجم على وجھ وأن كل مجرة تحتوي، التقریب 
تدور حولھ مجموعة من ) أو شمس بمعنى أدق ( وأن كل نجم ، التقریب 

الكواكب التي البد وأن یكون بینھا ما تشابھ ظروفھ ظروف األرض من 
وھل معنى ذلك أن ھناك .. حیث المواصفات الجغرافیة والفلكیة والمعیشیة 

  بالحیاة البشریة في مجرتنا فقط؟ملیون ملیون احتمال لوجود حیاة شبیھة 

ما ھى حقیقة اآلثار الحضاریة والبشریة التي اكتشفھا علماء الفلك على 
بعض أقمار المشترى وعلى كوكب المریخ نفسھ؟ ولماذا ھذا التكتیم 
اإلعالمي والعلمي عن اكتشاف حضارات اخرى قریبة في الفضاء؟؟ ومن 

؟ ولماذا أسرعت الیابان ومن ھم الذین یراقبھم األمریكیون في الفضاء 
بعدھا الصین في ارسال تلسكوبات فضائیة للحاق باألمریكیین في عملیة 

  المراقبة والمشاھدة؟

وھل یعتبر المشترى وأقماره الضخمة بمثابة مجموعة شمسیة مصغرة 
تماما كما تدور بعض النجوم الصغیرة حول .. تدور حول شمسنا الكبرى 

ار المشترى في مثل حجم األرض؟ وفي مثل نجما كبیرا؟ وھل بعض أقم
  مناخھ؟

وما ھي أسرار المباني الشبیھة باألھرامات المصریة التي أعلن األمریكیون 
عن وجودھا على كوكب المریخ؟ ولماذا ھذا اإلعالن المفاجئ عن 

  احتماالت وجود حیاة على كوكب المریخ؟

 كونیة مھولة ما ھى حقیقة وجود ودیان فضائیة تولد تیارات دفع وجذب
   عبر الزمان؟
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ما ھي حقیقة موجات النیوترینو التي یطلقھا العقل البشري وتمكنھ من 
   االتصال بمخلوقات فضائیة مخترقة حواجز الزمان والمكان؟

ما ھى حقیقة الطاقة الكتلیة التي تستطیع أن تنطلق بسرعات تفوق سرعة 
ي اكتشفھا عالمان من  والتالضوء وتنبئ عن وقوع األحداث قبل حدوثھا

  ؟بولندا

وھل یستطیع اإلنسان أن ینجو بحیاتھ إذا اخترق نطاق اشعاعات كوكب 
  بلوتو أثناء مغادرتھ لمجموعتنا الشمسیة وفي طریقھ لمجموعات أخرى؟

 سر يوما ھو سر الكوكب التوأم لبلوتو الذي الذي اكتشف حدیثا؟ وما ھ
  مھ؟المیول الحادة التي یسیر فیھا بلوتو وتوأ

  لماذا یدور كوكب الزھرة في اتجاه عكسي لكل كواكب المجموعة الشمسیة؟

  ما ھو سر االتجاه الشاذ لمحور دوران كوكب أورانوس؟

  وھل؟؟ .. وھل .. وھل 

كلھا تساؤالت نطرحھا إلى آلة الزمن آملین أن تساعدنا في فك طالسم كثیر 
 مصادر من ألغاز وأسرار الكون والفضاء الخارجي معتمدین على

  . االمعلومات المتاحة لدین

  أسامة السعداوي. د

  م ١٩٩٤ نوفمبر ٣
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 التقویم المصري القدیم

  أسامھ السعداوي. كتشاف دإ

  

  الشھر الحرام

Sacred Month  

 أسـامـة السـعـداوي ھي اكتشافھ للتقویم المصري . دمن أحد أعظم إنجازات
حی دیث القدیم وحل شفرتھ بصورة ص دیم والح اریخ الق ي الت رة ف حة ألول م

ویعتبر العلماء أن ھذا االكتشاف ھو من أعظم اإلنجازات . على حد سواء 
ة  رون طویل ذ ق صریات من م الم ي عل ضارات . ف دة ح اء ع اول علم د ح لق

معاصرة أو تالیة للحضارة المصریة القدیمة مثل حضارات الفرس والیونان 
اس  ي والرومان والعرب حل واقتب شلوا ف م ف دیم إال أنھ ویم المصري الق التق

ري  ویم العب ل التق شوھة مث رى م اویم أخ دت تق ا وول شال ذریع ك ف ذل
ا .. إلخ .. والجولیاني والقبطي والقمري أو الھجري والجریجوري  وكلھا بھ

ا  عیوب جسیمة ال تستطیع بمفردھا أن تؤرخ ألي حدث تاریخي تأریخا دقیق
ن التعدیالت التاریخیة على ھذه التقاویم وأشھرھا مما استلزم اجراء العدید م

ام  شر ع ث ع وري الثال ا جریج دیل الباب ام ١٥٨٢تع شرة أی قط ع ذي أس م ال
كاملة من التقویم الجولیاني وال تزال األخطاء تتراكم یوما بعد یوم إلى یومنا 

   . .ھذا 

دیم   و ل) الفرعوني(أما التقویم المصري الق أي خطأ ول سمح ب ھ ال ی دة فإن م
دیم  اني الق ویم الجولی ي حین أن التق ثانیة واحدة على امتداد آالف السنوات ف

ل  ل ك د كام وم واح ي ی ھ ھ أ ب سبة الخط ت ن ا ١٢٨كان ویم .  عام ا التق أم
ع الفصول الموسمیة  ھ م دم تزامن ر وھو ع الھجري العربي ففیھ عیب خطی

ل نتیجة  وم كام ى ی ي تصل إل اده الشمسیة عالوة على نسبة الخطأ الت العتم
  . .على الرؤیا 
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ت   صریین كان دماء الم د ق ة عن داث التاریخی اد واألح م واألعی إن المواس
ة  ة للغای ة ودقیق ة وقاطع ا بصورة ثابت ا وفلكی شھر . متزامنة شمسیا وقمری ف

سیة  الصوم مثال كان ثابت موسمیا ویأتي دائما في أقصر یوم في السنة الشم
ھ من الممكن .. دیسمبر اآلن وھو ما یتوافق تقریبا مع شھر  د أن في حین نج

ى  ار إل أن یحل شھر الصوم اآلن في شھر یونیو مثال حیث یصل طول النھ
ى  یال عل ا ثق ي عبئ ا یلق دالتھا مم ى مع ى أعل أقصاه وتصل درجة الحرارة إل

   . .الصائمین 

  یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم الصیـام

  قـونكما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تت

  : ویتمیز التقویم المصري القدیـم بالمعالم اآلتیة

  .  أنھ یستخدم اإلحداثیات الفلكیة الكرویة رباعیة األبعاد - ١ 

ى - ٢ سوبة إل ر من شمس والقم ة لل ة المركب ة المزدوج ستخدم الحرك ھ ی  أن
  . عناصر ارتكاز فلكیة ثابتة 

  . ام لألسبوع  أنھ یستخدم نظام الثالثة عشر شھرا للعام وسبعة أی- ٣

ي - ٤ دتھا وھ ي م ة ف ون ثابت ى تك شر األول ى ع شھور اإلثن ا ٢٨ ال  یوم
  .  أیام ٧ أسابیع وكل أسبوع مكون مـن ٤كل شھر مكون مـن . للشھر 

ا ) الشھر الحرام( الشھر الثالث عشر ویسمى -٥ غیر ثابت في مدتھ ویمتد م
  .  یوما ٤٩ أسابیع بحد أقصى ٧ إلى ٢بین 

 من ١وھو أیضا الیوم رقم ) .. ١( صریة تبدأ دائما بیوم األحد  السنة الم- ٦
  . األسبوع األول 

 السنة المصریة تبدأ دائما بیوم شم النسیم الذي كان یحتفل بھ المصریون - ٧
  . جمیعا 
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وم - ٨ ة وھي ی ة ثابت  السنة المصریة كانت تبدأ دائما منسوبة إلى نقطة فلكی
  .  مارس ٢١وافق اآلن اإلعتدال الربیعي وھو ما ی

  .  یوم اإلعتدال الربیعي كان یحدد بطرقة بسیطة بقیاس طول الظل - ٩

  :  السنة المصریة كان لھا- ١٠

   یوما كحد أدنى٣٣٦       -أ  

   یوما كحد أقصى ٣٨٥     -ب 

   یوما شمسیا ٣٦٥      -ج 

   یوما قمریا ٣٥٤       -د 

و  ة ھ ذه العناصر األربع ي متوسط مجموع ھ سنة المصریة الحقیق  طول ال
  : ویحسب كاآلتي

   یوما٣٦٠ = ٤ ) / ٣٥٤ + ٣٦٥ + ٣٨٥ + ٣٣٦(

  فـلـكـیـة مـتـقــنـة_ دائــرة _ وھـو ما یمثـل 

  : وعـلى ذلك یعمل التقویم المصري القدیم كما یلي 

  .  حـدد یوم اإلعتدال الربیعي - ١

   .  حـدد أول اكتمال للقمر بعد اإلعتدال الربیعي- ٢

  .  أترك أول یوم أحد - ٣

وم - ٤ دة وھو ی سنة الجدی ي ال  ثاني یوم أحد بعد اكتمال البدر ھو أول یوم ف
  . وھو أیضا أول یوم في أول أسبوع من السنة الجدیدة . شم النسیم 

ام ..  أسابیع ٤كل شھر ..  شھر ١٢ عـد - ٥ ل أسبوع سبعة أی ى .. وك حت
  .  یوما ٣٣٦ أسبوع أو ٤٨یمر 
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ة األسبوع .. وھو الشھر الحرام  .. ١٣ الشھر - ٦ ستمر ٤٩یبدأ مع بدای  وی
ذي یجب )  أسابیع٧- -٤-٣-(عدة أسابیع كاملة  حتى یوم شم النسیم التالي ال

  . أن یكون یوم أحد أیضا بناء على الحسابات السابقة 

  .  تتكرر الدورة - ٧

شر  ى ع ي اثن ة وھ شھور القمری ھرا ت) ١٢(نالحظ أن ال اق ش ل نط ع داخ ق
ة  ع حرك میا م زامن موس ا تت ا لكنھ ع خارجھ ن أن تق ة وال یمك سنة الفلكی ال

. الشمس وأیضا حركة النجوم وھو السر في عبقریة التقویم المصري القدیم 
ان  دیم ك صري الق رم الم ھر مح ن ش وم م د أن أول ی ق نج ذا المنطل ن ھ م

ة  د شم متزامن موسمیا مع التقویم الشمسي ویقع دائما مع رؤی أول ھالل بع
ة.. النسیم  سنة المصریة القدیم دأ ال ة من ب رى أن . أي بعد أیام قلیل ذا ن وھك

  . السنة المصریة الشمسیة والسنة المصریة القمریة كانتا متزامنتین معا

  إقتراح

ة  نة قمری ل س ن ك رم م ل أول مح المیة أن تجع ة اإلس ى األم رح عل أقت
زامن ..  بعد عید شم النسیم یبدأ دائما مع میالد أول ھالل) ھجریة( ذلك تت وب

ستدیمة ) الھجریة(السنة القمریة  سیة بصورة م ع .. مع السنة الشم ذا یق وھك
ى  ا یخفف عل ع مم ي الربی ا ف شھر رمضان دائما في الشتاء ویقع الحج دائم

ائظ  ى .. المسلمین مشاق الصیام والحج في أشھر الصیف الق ود إل ذا نع وھك
   سبحانھ وتعالى لسیدنا آدم علیھ السالم ّاألصول التي علـمھا هللا

  ّعلـمھ البیان. خلق اإلنسان . ّعلـم القرآن . الرحمن 

وح(   دد  -  التأریخ عند قدماء المصریین كان ینسب إلى طوفان ن  أي أن ع
وح  ان ن دءا من طوف سب ب ان یح سنین ك ا لنصوص  .. )ال ك طبق ر وذل حج

  . بالیرمو

  أسامة السعداوي. د
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  ام األسبوع في مصر الفرعونیةأی

AE days of the week  

                                     Sunday            األحد 

  

  Monday        اإلثنین  

   

  Tuesday         الثالثاء
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  Wednesday  األربعاء

   

  Thursday    الخمیس 

   

  Friday          الجمعة 

   

  Saturday         السبت
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 الفلكیة البروج علم

Astrology  

  فكرة أولیة مبسطة عن مكونات علـم األسترولوجـي
  

  )علم تأثیر األجرام السماویة على صحة االنسان وسلوكھ(
  

  :یتكون علم االسترولوجي من الناصر الرئیسیة التالیة
  
  :  البروج الفلكیة االثنى عشر وھي- ١
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   ARIES..   برج الحمل      _  
   TAURUS..    برج الثور      _  
   GIMINI..    برج الجوزاء   _  
   CANCER..    برج السرطان  _  
   LEO..   برج األسد      _  
   VIRGO..   برج العذراء    _  
   LIBRA..    برج المیزان   _  
   SCORPIO..    برج العقرب   _  
   SAGITARIUS ..    برج القوس  _  
   CAPRICORN ..   برج الجدي    _  
   AQUARIUS..   برج الدلو     _  
    PISCES..   برج الحوت   _  

  
  : وكواكب المجموعة الشمسیة..  النیرین - ٢
  

  
  
  

    SUN .. MOON .. الشمس والقمر.. النیران ھما 
  

  : والكواكب ھي
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   MERCURY..   عطارد   _  
   VENUS..   زھرة   ال_  
   MARS..   المریخ   _  
   JUPITER..  المشترى _  
   SATURN..  زحل     _  
   URANUS..  أورانوس _  
   NEPTUNE..  نبتون    _  
    PLUTO..  بلوتو    _  
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  ما ھي البیوت الفلكیة وما ھو تعریفھا؟؟  ..  البیوت الفلكیة االثنى عشر- ٣

  

  
شمس  روق ال ة ش ي لحظ د ف ا ول ال م و أن طف شروق .. ل اه ال ي اتج ر ف انظ

شمس  د ال شرق عن دأ من اتجاه ال سماء تب ي ال وتخیل أن ھناك دائرة كبیرة ف
سماء م بنقطة وتصعد ألعلى في اتجاه مسار الشمس الیومي مارة بال ا ث  العلی

د  دائرة عن ل ال ى أن تكتم ن االرض ال ي م الجزء الخلف ر ب م تم روب ث الغ
رى  رة أخ شروق م ة ال ى نقط ا ال ى . عودتھ رك عل ي تتح دائرة الت ذه ال ھ

ة  وت الفلكی دائرة البی سمى ب ا ت شمس ھي م دیم .. مسارھا ال ذ ق ین من والفلكی
شر جزءا وسموھا ى ع ى اثن دائرة ال ذه ال سموا ھ ة األزل ق وت الفلكی ..  البی

  . .وكل بیت منھا مسئول عن بعض األنشطة االنسانیة في حیاة المولود 

سمى  ق ی ط األف د خ شروق عن ق لل دائرة المالص ذه ال زء األول لھ والج
ف  ..  ASCENDANT) .. الطالع (  ك یكون تعری ھ الطالعوعلى ذل  بأن
ة (  ة النجمی رج .. المجموع ط األ.. أي الب د خ صعد عن ذي ی شرقي ال ق ال ف

  . . ) لحظة میالد االنسان
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لذلك فإن ..  ساعة  ٢٤  ولما كانت األرض تدور حول نفسھا مرة واحدة كل
ل ساعتین  شرقي ك ق ال ي األف صعد ف دا ی ا جدی اك برج ك أن . ھن ى ذل ومعن

رج  سھ ب و نف ھ ھ رج طالع ون ب شمس یك روق ال ة ش ود لحظ ل المول الطف
سھ  ن موا.. شم ان م و ك ھ ل ى أن ھ بمعن ون طالع ثال یك رب م رج العق د ب لی

ضا  رب أی ھ .. العق ون طالع ساعتین فیك شمس ب روق ال د ش د بع ا اذا ول أم
  . وھكذا.. القوس 

  :  المراكز الفلكیة- ٤
  

ین بعضھا أو  ا وب سیة بینھ ھي الزوایا التي تصنعھا كواكب المجموعة الشم
ر  شمس والقم ین ال ا وب ا.. بینھ ي تأثیرھ ة ف ة األھمی ي غای ل وھي ف ى ك  عل

دتھا .. شئ  ألن المجاالت المغناطیسیة الصادرة عن ھذه الكواكب تتوقف ش
  . . على مقدار ھذه الزوایا

  
   ..كلمات المراكز الفلكیة 

  
سل  ز: مسل م المرك ة .. اس ة بالدرج أثیر  .. الزاوی ى ت ة عل ات الدال الكلم

   .. المركز
  
/ نصھار ا/ قوة .. ) صفر  (٣٦٠ / ٠ .. CONJUNCTION تطابق - ١

رارة  اءة / ح اد /إض ب / اتح وح / ح یالد / وض الم / م جاعة / س / ش
   .. انتصار

  
دوان / ھجوم / عنف / نشاط  .. ٢٧٠ / ٩٠ .. SQUARE تعامد  - ٢ / ع

   .. انفجار/ اندفاع / اختراق / خشونة / جدیھ / التھاب / إجھاد 
  
رودة / ضعف / انھیار  .. ١٨٠ ..  OPPOSITION تضاد  - ٣ ظالم / ب
   .. ھزیمة/ كسر / تكامل / تضاد / انفصال / شھوة / كراھیة / 
  
  .. تعاون  .. ٣٠٠ / ٦٠ .. SEXTILE تكوین - ٤
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  .. نعومة / سھولة  / حظ  .. ٢٤٠ / ١٢٠ .. TRINE انفراج - ٥
  
   .. مرض .. ١٥٠ .. QUINCUNX اختالف - ٦
  
  .. كراھیة ..  ٢١٠ .. QUINCUNX نفور - ٧
  
  .. حزن .. وداع ..  ٤٥ .. SEMI SQUAREتراق  اف- ٨
  
  .. بناء ..  ٣٣٠ / ٣٠ .. SEMI SEXTILE نمو - ٩
  

   ..أشھر المراكز الفلكیة وأشدھا تأثیرا على سلوك اإلنسان وصحتھ 
  

ز: مسلسل  ز  .. اسم المرك وع المرك ة.. ن ة الزاوی رة  .. وقیم ات المعب الكلم
   .. عن صفات المركز

  
شفا- ١ روح ال زعیم .. فة  ال ك / ال ر / المل ة / اإلرادة / المنی ة المھول / الطاق

ل  ر الطوی ر .. العم ع القم شمس م ابق ال ة.. (تط فر درج ذا  .. )ص دث ھ یح
ى . . قمريالتطابق عند میالد الھالل فى بدایة كل شھر  ود ف سان المول واإلن

   :ھذه اللحظة یتمتع بصفات غایة فى القوة أھمھا
  

ة ال/ القوة / الوضوح  شھرة / صحة الطیب ادة والرئاسة وال ى القی ة ف / الرغب
  . .حب األضواء 

  
سمانیة - ٢ وة الج ھ(..  الق ر ) / ( BODY) (الجت ز العم د مراك أح

ل  ریخ .. )الطوی ع الم شمس م ابق ال صارع  .. تط ل / الم ل / المقات / البط
وى / الشجاع  ب الق ة / القل حة/ العضالت القوی ال الواض رئیس  .. األفع  /ال

   .. القائد
  
ر - ٣ ب الكبی وظ ..  القل ل/ (المحظ ر الطوی ز العم د مراك ابق  .. )أح تط

شترى ع الم شمس م ك  .. ال ر / المل سور / األمی رزوق / البروفی د / الم الكب
  . .األرستقراطى / الفارس النبیل / القوى 
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یم - ٤ ول ..  الحك یس البروتوك ل/ (رئ ر الطوی ز العم د مراك ابق  .. )أح تط
لال ع زح ة  .. شمس م ام القوی ال / العظ ل األعم رئیس / رج دیر / ال / الم

  .. الدءوب / الجاد / الملتزم / المنظم / الطموح 
  
ر- ٥ ل ..  ي العبق ة األ/ ( البط صاب الفوالذی ور) / ع د الث ابق .. ي القائ تط

سان / المستقل / الموھوب  .. الشمس مع أورانوس وق اإلن / المدافع عن حق
   .. المبادئ الثوریة/ رجل المفاجئات .. یمان بالعلم والتطور اإل/ الحر 

  
زعیم الروحان- ٦ م ..  ي ال اء/ (الملھ وك واألنبی ز المل د مراك ابق  .. )أح تط

شاعر / الحالم / الفنان / المؤمن / الشیخ  .. الشمس مع نبتون ر / ال رجل الب
  . .ة الطموح الشدید للشھرة والرئاس.. الخیال الواسع / والتقوى 

  
  
ئ - ٧ ة(..  الناش ز الزعام د مراك و.. ) أح ع بلوت شمس م ابق ال و .. تط  ةالق

   .. الزعیم/ صاحب المالیین / القدرات النوویة والسریة / الساحقة 
  
ى- ٨ ریم اإللھ ة والتك م ..  الرفع ك األعظ رة الفل ع دائ شمس م ابق ال  .. تط

  . .ض المنیر القلب األبی / يمنحة النفوذ اإللھ/ الملك / المنتصر 
  
ل– ٩ رة ..  الجمی ع الزھ شمس م ابق ال ان  / يالغن .. تط سالم / الفن / الم

   .. العاشق
  

وت أحد مراكز العمر القصیر أو الم/ (العنف الذاتى ..  الروح الوثابة - ١٠
ف ر  .. )العنی ع القم شمس م د ال ة٩٠.. (تعام د  .. ) درج ذا التعام دث ھ یح
ومى  ى ٢٢ و ٧ی شھر العرب و / من ال ذلك فھ سھ ل ا یصارع نف شخص ھن  ال

سرعة  ھ ب ستھلك حیویت ى / ی ف منزل ة / عن ة عنیف اض / طفول / إجھ
  . .اغتصاب 
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  كلمات الكواكب واألبراج والمراكز الفلكیة
  

فما ھى ھذه .. لكل كوكب أو برج أو مركز فلكى كلمات تشرح صفاتھا 
  !؟.. الكلمات 

  
   : للتسلسل التاليوھي مرتبة طبقا.. كلمات الكواكب 

  
سل  ب ..مسل م الكوك لوك ..  اس ى س ب عل أثیر الكوك ى ت ة عل ات الدال الكلم

   :المنطقة التى یحكمھا.. اإلنسان وصحتھ 
  
شمس– ١ د  ..  ال ا أری و / أن دفى ھ ود/ ھ ا أق ب  .. أن رى / القل ود الفق / العم

   .. الروح/ الحیاة 
  
/ الذاكرة / السوائل / الثدیان  / المعدة.. رغبة قلبى الدفینة ھى  ..  القمر– ٢

   .. الوظائف البیولوجیة/ االوعى 
  
ارد– ٣ ر  ..  عط ا أفك صل / أن ا أت واس .. أن سان / الح خ / الل از / الم الجھ

   .. التنفسى
  
رة– ٤ ب  ..  الزھ ا أح شق/ أن ا أع د  .. أن ة / الجل ات األنوث / ھرمون

   .. الباراثایروید
  
ى / العضالت  .. أنا أتصرف/  أعتدى على أنا/ أنا أفعل  ..  المریخ– ٥ المن
  .. المعادن واألحماض األمینیة / 
  
رزقى یأتى / أنا مسرف فى / مدخلى ھو / أنا محظوظ فى  ..  المشترى– ٦

   .. التضخم/ النمو / الكبد  .. أنا خبیر فى/ من 
  
و / أنا أخاف من / مشكلتى ھى  ..  زحل– ٧ ا / مكسبى فى نھایة حیاتى ھ أن
   .. الجھاز المناعى/ الجفاف / األسنان / الركب / الطحال  .. الم فىع
  
  .. الثورة / الھستیریا / الشلل / األعصاب  .. أنا عبقرى فى ..  أورانوس– ٨
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ون– ٩ ى  ..  نبت م ف ا ملھ ع / أن سعود م ا م شرایین .. أن سیة / ال ة النف / الحال
  .. الخیال / الحزن 

  
  تجدید الخالیا/ الغدد الجنسیة  .. أنا مدمر فى/  فى أنا طاغى ..  بلوتو– ١٠

  
  . .كلمات األبراج 

  
   .. لمناطق التى یحكمھاا .. كلمات البرج .. اسم البرج: مسلسل 

  
ل - ١ ادئ  .. ( + ) الحم ارى ب رىء / ن ب الج احب القل ق / ص ا أخل أن
  .. الوجھ / الرأس / العقل  .. )أخترع(
  
ب العطوف / ابت ترابى ث..  ) -(  الثور - ٢ ك/ صاحب القل ا أمل ف  .. أن أن

   .. الرقبة/ وأذن وحنجرة 
  
أنا / أنا أتصل / صاحب القلب النشیط / ھوائى متغیر  .. ( + ) الجوزاء - ٣

   .. الجھاز التنفسى/ الذراعان  .. أتكلم
  
ادئ ..  ) -(  السرطان - ٤ صبور / مائى ب ب ال ى / صاحب القل ا أبن ا / أن أن

   .. الصدر/ المعدة  .. أنا أختبئ/  أطعم أنا/ أدخر 
  
/ أنا أظھر / أنا أقود / صاحب القلب القوى / نارى ثابت .. ( + )  األسد - ٥

   .. الدورة الدمویة/ أعلى الظھر / القلب  .. أنا أمثل
  
ذراء - ٦ ر ..  ) -(  الع ى متغی ى / تراب ب النق احب القل نع / ص ا أص ا / أن أن

   .. الكفان/ جھاز الھضمى ال .. أنا أخدم/ أحسب 
  
ا / أنا أشارك / صاحب القلب المحب / ھوائى بادئ .. ( + )  المیزان - ٧ أن

   .. الكلى والجھاز البولى .. أنا أجمل/ ألحن 
  
رب - ٨ ت ..  ) -(  العق ائى ثاب دع / م ب المب احب القل ل / ص ا أقات ا / أن أن

   .. الجنس/ ایض المب/ البروستاتا  .. أنا ملك/ أرستقراطى ملیونیر 
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وس - ٩ ر .. ( + )  الق ارى متغی ر / ن ب الكبی احب القل م / ص ا أعل ا / أن أن
   .. المقعدة واألرداف .. أنا أصطاد/ أنا ألعب / أسافر 

  
أنا أنظم / أنا أدیر / صاحب القلب الوقور / ترابى بادئ .. ) -(  الجدى - ١٠

   .. )ود الجسمحد/ (الجلد / الركب / العظام  .. أنا أحرص/ 
  

ا أطور / صاحب القلب المخلص / ھوائى ثابت .. ( + )  الدلو - ١١ ا / أن أن
لى  ب / أس ا ألع اس/ أن ن الن ف ع ا أخف ساقان  .. أن صبى / ال از الع / الجھ

   .. الدورات
  

ا أرعى / صاحب القلب الشفوق / مائى متغیر ..  ) -(  الحوت - ١٢ ا / أن أن
فى  عر / أش ا أش ن / أن ا ألح ن/ أن ا أؤم دام  .. أن سیة / األق ة النف دد / الحال الغ

  .. اللیمفاویة 
  

  سلبى  =  -،        إیجابى         :         +  =  ملحوظة 
  
  

  .. أسلوب الجمع بین كلمات البرج والكوكب والمركز 
  

ز  ات المراك روج وكلم ات الب ا .. بعد أن عرفنا كلمات الكواكب وكلم ا بن ھی
ذه العناصر االساسیة نستطلع بعض االمثل ة التي تشرح التكوین المركب لھ

  . .الثالثة 
  

   ..ولنبدأ مثال بكوكب المریخ ألھمیتھ في تحلیل صفات االنسان وسلوكھ 
  

شاط ( عرفنا من كلمة المریخ أنھ مسئول عن  ل أو التصرفات .. الن .. والفع
   ..) الخ.. وااللتھاب .. والعنف .. والقوة والحرب .. والعدوان 

  
ل ( كما عرفنا من كلمة برج الحمل أنھ مسئول عن  راع والعق الحریة واالخت

  .. ) الخ.. والقیادة 
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یالده  وعلى ذلك اذا ولد شخص ما وكان المریخ یقع في برج الحمل لحظة م

  : فان ذلك معناه الكلمات التالیة
  
   . أو الرأس القویة.. العقل القوي .. أو ..  صاحب العقل النشیط -
  . السریع .. المندفع ..  التصرفات الجریئة القویة -
  . .الخ ..  القائد القوي المستقل -
  

أما اذا اقترن ذلك مع اقتران المریخ والشمس في برج الحمل فان ذلك یكون 
  : معناه

  
دفاع - سم باالن ي تت ة الت ة القوی صرفات الجریئ سور ذو الت ل الج  المقات

سم  خ .. والسرعة والح ي و ..ال ریخ ف وع كوكب الم ل وق ل یكون تحلی بالمث
  .. باقي االبراج 

  
  : وكمثال لكلمة واحدة فقط 

  
  .  ) .المخترع.. كمثال . (.صاحب العقل النشیط =  المریخ في الحمل

  
  . ) .المطرب.. كمثال  (..صاحب الحنجرة النشیطة = المریخ في الثور 

  
وزاء  ي الج ریخ ف شیط = الم سان الن احب الل ال ك. (.ص ي .. مث .. االذاع

  ) المدرس.. الصحفي  .. المحامي
  

سرطان  ي ال ریخ ف شیطة = الم دة الن احب المع دان أو.. ص احبة النھ  ص
  . ) .األم.. كمثال ( ..النشیطان 

  
د  ي االس ریخ ف شیط = الم ب الن احب القل ال  ( ..ص ي .. كمث ..  الریاض

  . ) .الریاضي .. الضابط
  

شیطة .. معاء النشیطة صاحب اال= المریخ في العذراء                                   ..أو صاحب الید الن
   ..) المھندس.. المحاسب .. الحرفي .. كمثال (
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شیطة = المریخ في المیزان  ى الن اعم . .صاحب الكل د الن  .. أو صاحب الجل

  .. ) مصمم األزیاء..  الفنان ..الموسیقي .. كمثال (
  

ر ي العق ریخ ف شیطة = ب الم سیة الن ضاء الجن احب االع احب .. ص أو ص
   .. )الجندي..المقاتل .. كمثال . (.العضالت القویة 

  
   ..) الطیار أو الصیاد.. كمثال . (.صاحب الكبد النشیط = المریخ في القوس 

  
شیطة = المریخ في الجدي  ال . ( .صاحب العظام الن دیر أو رجل .. كمث الم

  . ) .االعمال
  

الزعیم .. ائر الث.. كمثال . (.صاحب االعصاب النشیطة =  الدلو المریخ في
  . ) .الجماھیري

  
وت  ي الح ریخ ف شیط = الم ال الن احب الخی شیطة .. ص دام الن  ..أو االق

  . ) . البحار.. الطبیب .. الفنان ..الروحاني .. كمثال ( 
  

شر  ى ع روج االثن ع الب ة كل كوكب م ي .. وبالمثل یمكن جمع كلم لنصل ف
   ..النھایة الى تصور معقول عن صفات الشخصیة المراد تحلیلھا

  
  .. الكواكب البطیئة وتأثیرھا المتعاظم على سلوك االنسان وصحتھ : سادسا 

  
أورانوس و (كان علماء الفلك یعتقدون حتى وقت قریب أن الكواكب البطیئة 

لتأثیر ضعیفة التأثیر على صفات االنسان وسلوكھ وضعیفة ا) نبتون و بلوتو
شمس  ول ال ا ح ي دورانھ ا ف ة لبطئھ ة نتیج صفة عام داث ب ي االح ى .. ف عل
ریخ  رة والم ارد والزھ ل عط سریعة مث ب ال ن الكواك س م اال أن . العك

ا  ك تمام ت عكس ذل وأصبح من المعروف .. الدراسات الفلكیة الحدیثة أثبت
االت  عاعات ومج ا اش صدر عنھ ا ی ة انم ب البطیئ ذه الكواك اآلن أن ھ

كانھ مغن ع س ب االرض بجمی ى كوك ا عل أثیرا بالغ ؤثر ت ة ت سیة مھول اطی
ى سلوك . وعناصره وأحداثھ  ذه الكواكب عل أثیر ھ ة ت ستطلع كیفی فھیا بنا ن

   ..االنسان وصحتھ بصفة عامة 
  

١٣٣  



  
   URANUS كوكب أورانوس     - ١
  

ة  دور .. ھو أول الكواكب البطیئ ة أضعاف وی ر من األرض أربع و أكب وھ
 ساعة ویدور دورة واحدة حول ١٧.٢٥فسھ دورة واحدة كل حوالي  حول ن

والي   ل ح شمس ك والي  ٨٤ال رج ح ل ب ي ك ث ف ا ویمك نوات ٧  عام .   س
  : وكوكب أورانوس یحكم برج الدلو ومسئول فلكیا عن النشاطات اآلتیة

  
  .عبقریة العقل _  
  .الھستیریا والثورة وانفالت االعصاب _  
  .دة االھتزازات الشدی_  
ضانات _   راكین والفی زالزل والب ل ال یة مث ورات االرض وارث والث الك

  . الخ .. واالعاصیر 
  . االنفجار أو التفكك أو االنفصال _  
  . التعددیة _  
ون أو .. التمیز والتطرف _   ة أو الجن ل العبقری ل مث والمستویات العلیا للعق

  .  الشذوذ 
  . الغدر والخیانة _  
  . الشلل _  
  .الحریة _  
  .االنحراف والشذوذ والخلق السیئ _  

  
عة  ضیئھ أش دما ت شدید عن أثیره ال وح وت وس بوض فات أوران ر ص وتظھ

ل .. الشمس مع كل اقتران بالشمس  ع ك ة م كذلك تظھر صفاتھ بصورة قوی
ك االعظم  د اندماجھ بخط الفل ة وجود .. اقتران بالقمر أو عن ي حال ذلك ف ك

ضاد زوایا قویة بینھ وبین الكو ا ..اكب االخرى مثل زوایا التعامد أو الت  وھی
  : بنا نتأمل معا الكلمات التالیة لبعض المراكز الفلكیة لكوكب أورانوس

  
  .ھستریا القوة وجنون السلطة والنفوذ = تعامد الشمس مع أورانوس #  
  .. ھستریا المخ واالعصاب =  تعامد عطارد مع أورانوس  #  

   .فة والصرع المخي واالفكار الثوریة العنی
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وس  #   ع أوران رة م د الزھ ة =  تعام ورات العاطفی ة والث ستریا العاطفی الھ
ز .. المدمرة التي قد تخرب العالقة الزوجیة الحمیمة  ذا المرك ر ھ ذلك یعتب ل
وھو لذلك یسمى بمركز .. من أشد المراكز تدمیرا للحیاة العاطفیة واالسریة 

   .) .الطالق ( 
  

ذ الج ھ سریعة وع ة ال یقى خاص تماع للموس زف أو االس و ع ز ھ ا المرك
ا  ع نغماتھ اوب م ة والتج ة .. والقوی شاطات الفنی شغال بالن ذلك االن ك

اطفي  شاط الع ة والن صبیة العاطفی تص الع ي تم ة الت ة المكثف واالجتماعی
  . .الفائض لالنسان 

  
  . .ھستریا الجسد أو العضالت =  تعامد المریخ مع أورانوس  #  

  
ل و شد العضلي والمی شلل وال سدي وال یندرج تحت ھذا المركز الصرع الج

لذلك یصنف ھذا المركز كأحد .. للشجار والمشاحنات واالندفاع بدون رویة 
وعالج ھذا المركز تكون اما بممارسة الریاضات العنیفة . .مراكز الحوادث 

و اب الق از وألع سباحة والجمب ھ وال صارعة والكاراتی ري والم ل الج ى مث
واال ..  وغیرھا واما بالممارسات الجنسیة المتعددة من خالل الزواج المبكر

ضویة  سیة والع سان النف حة االن ى ص دمرا عل یئا م یكون ش دیل س ان الب . .ف
  . .واالنسان ھنا یحتاج لكمیات اضافیة من البروتینات واالحماض االمینیة 

   
  . ) .عبقریة سیاسیة.. (عبقریة القیادة =  تطابق الشمس مع أورانوس  #  

  
وس  #   ع أوران ارد م ابق عط ار =  تط ل واالفك ة العق ة .. (عبقری عبقری

  . ) .فكریة
  

عبقریة .. ( عبقریة الحب والفن والمال =  تطابق الزھرة مع أورانوس  #  
  ) .فنیة 
وس  #   ع أوران ریخ م ابق الم سد =  تط ة الج ة أو .. (عبقری ة حربی عبقری

   ).ریاضیة
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   NEPTUNE كوكب نبتون    - ٢
  

ا من .. ویسمى الكوكب االزرق .. ھو ثاني الكواكب البطیئة  ل حجم وھو أق
  أورانوس بحوالي 

ط  % ٣ ل حوالي  .. فق دة ك شمس دورة واح ول ال دور ح ي ١٧٠وی  سنة ف
ولي  رج ح ل ب ي ك ث ف نة ١٤المتوسط ویمك سھ دورة ..  س ول نف دور ح وی

سئول وك..   ساعة ١٦واحدة كل حوالي   رج الحوت وم وكب نبتون یحكم ب
  : عن النشاطات اآلتیة

  
  .اللیونة .. عبقریة الروح _  
  .األفراح الكبیرة واألحزان الشدیدة ومشاعر األسى العمیقة _  
  . السالم والفن والخیال واألشعار والجمال والحب الكبیر _  
  . األوھام والخداع والغش واالحتیال _  
  . والملذات والشھوات الذنوب والخطایا _  
  . الروحانیات والبدیھة ومشاعر االیمان والتدین والورع _  
  . الشھرة والزعامة والوقار والعلو والنبوة والوحي _  
  .العقائد واألدیان واالیمان الجماعي _  

  
وتظھر صفات نبتون بوضوح وتأثیره الشدید عندما تضیئھ أشعة الشمس مع 

ك تظھر صفاتھ بصورة قویة مع كل اقتران بالقمر كذل.. كل اقتران بالشمس 
ھ .. أو عند اندماجھ بخط الفلك االعظم  ة بین ا قوی ة وجود زوای كذلك في حال

ضاد  د أو الت ا التعام ل زوای ا . وبین الكواكب االخرى مث ل مع ا نتأم ا بن وھی
  : الكلمات التالیة لبعض المراكز الفلكیة لكوكب نبتون

  
  .الروحاني أو الشیخ المؤمن =  ن  تطابق الشمس مع نبتو#  

  .  شھرة ملكیة أو زعامة دینیة أو فنیة .. أحد مراكز األنبیاء والرسل 
  . الرغبة في السالم والرخاء والحب =  تطابق القمر مع نبتون  #  

  .شھرة شعبیة 
  .شھرة فنیة أو اجتماعیة =  تطابق الزھرة مع نبتون  #  
  . فاعل الخیر = تطابق المریخ مع نبتون  #  
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   PLUTO كوكب بلوتو     - ٣
  

ة  ة الخارجی ى الحاف ع عل ة ویق ب البطیئ ر الكواك و آخ و ھ ب بلوت كوك
سلوك  داث وال ى األح أثیرا عل ب ت د الكواك ن أش سیة وم ة الشم للمجموع

م . .البشري وصحة االنسان  ارة عن كوكب مزدوج واس و عب وكوكب بلوت
و  ھ ھ یرون ( توأم دوران) .. ش بعض وی ضھما ال و بع و . . ح ب بلوت وكوك

رج ٢٥٠یدور حول الشمس مرة واحدة كل حوالي   ل ب ي ك   سنة ویمكث ف
والي   ام ٢٠ح تة أی والي س ل ح دة ك سھ دورة واح ول نف دور ح نة وی   س
   ..وحجم االرض مثل حجم بلوتو خمسة مرات . ونصف 

  
  : عقرب ومسئول عن النشاطات التالیةوكوكب بلوتو یحكم برج ال

   
  .القوة .. عبقریة الجسد _  
  . التدمیر الشامل والموت الجماعي _  
  .القوة الساحقة والطغیان والتطرف واالرھاب _  
  . الغدد التناسلیة والجنسیة _  
  . موت وتجدید خالیا الجسم .. الھدم واعادة البناء _  
  .االستثمارات المالیة البالغة الضخامة والغنى الفاحش _  
  . العالمیة الكبرى الحروب_  
   ..العالم السفلي وقوى ما وراء الطبیعة _  

  
وتظھر صفات بلوتو بوضوح وتأثیره الشدید عندما تضیئھ أشعة الشمس مع 

كذلك تظھر صفاتھ بصورة قویة مع كل اقتران بالقمر .. كل اقتران بالشمس 
ة.. أو عند اندماجھ بخط الفلك االعظم  ا قوی ة وجود زوای ھ كذلك في حال  بین

  .. وھیا بنا نتأمل معا . وبین الكواكب االخرى مثل زوایا التعامد أو التضاد 
  

  : الكلمات التالیة لبعض المراكز الفلكیة لكوكب بلوتو
و  #   ع بلوت شمس م ابق ال ئ =  تط ى .. الناش وة العظم وح للق د  ..الطم أح

   . .مراكز الزعماء والملوك والفاتحین 
ارة .. المخترع   =  تطابق عطارد مع بلوتو#   ة جب وة عقلی ز  ..ق ذا مرك ھ

  . .علماء الطاقة والباحثین ورجال المخابرات 
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و  #   ع بلوت رة م ابق الزھ ة =  تط ة المحموم ات العاطفی ة . .الرغب الجاذبی

  . .الطاغیة للنساء 
  

و  #   ع بلوت ریخ م ابق الم ساحقة =  تط وة ال ذري ( الق ضلیة   ..) ال وة ع ق
   ..كة مھولة وطاقة حر

  
شي #   ف الوح ي العن ي تعن رى فھ ب االخ ع الكواك و م دات بلوت ا تعام أم

  ..والطغیان والشراسة والعدوان والتدمیر واالغتصاب والتطرف واالرھاب 
   .كل حسب صفاتھ وموقعھ

  

  
  

   :كوكب المریخ

المریخ ھو ألن .. موقع كوكب المریخ في خریطة میالد اإلنسان ھام للغایة 
 وھو ما یراه الناس منھ  عن األفعال العضلیة والجسمانیة للشخصالمسئول

ھ  ة أو رغبات شاعره الدفین ي م ولھم ف ة دون دخ امالت الیومی ي المع ل ف بالفع
فما یراه الناس في الظاھر من أفعال أو تصرفات أي شخص یكون .. الخفیة 

یالده  د.. المسئول عنھا ھو موقع المریخ في خریطة م ة أخرى نج  من ناحی
ات  اج الھرمون ى إنت رة ف صورة مباش ؤثر ب ریخ ت ب الم عاعات كوك أن إش

سیة .. الذكریة للرجل  سدیة والجن كما أن ھذه اإلشعاعات تحكم الرغبات الج
  .. لإلنسان سواء كان رجال أو إمرأة 
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سمانیة بصورة سویة  ومن المفترض أن یطلق اإلنسان كل تلك الطاقات الج
د ك أن.. وان وسلمیة وإال تحولت إلى ع اء الفل ر علم ذلك إعتب  المریخ ھو ل

راك  ال والع رب والقت دوان والح ن الع سئول ع المریخ .. الم حیا ف ا ص أم
سان ضلي لإلن اء الع ن البن سئول ع ى م ادن ف الح والمع وین األم ن تك  وع

شترى . الجسم ذلك . .والمریخ أقرب الكواكب لألرض من اتجاه كوكب الم ل
  .نسان وصحتھفتأثیره عظیما على سلوك اإل

صار  سي .. باخت سماني والجن شاط الج ال والن ن األفع سئول ع ریخ م الم
والجدول التالي یوضح باختصار شدید  .. لإلنسان سواء كان رجال أو إمرأة

  : كیفیة تصرف الشخص طبقا لموقع المریخ في خریطة میالده

  : كوكب المشترى

ة  ب المجموع ر كواك ھ أكب و أن شترى ھ ب الم صائص كوك ن خ سیة م الشم
..  ضعف حجم األرض ١٣١٩ویبلغ حجمھ .. وأسرعھا دورانا حول نفسھ 

ھ  غ كتلت ة األرض ٣١٨وتبل عف كتل رة ض شمس دورة ..  م ول ال دور ح وی
ل  دة ك نة و ١١واح ا ٣١٥ س شرة ..  یوم والي ع ھ ح ول یوم ) ١٠(وط

اعات  ى األرض .. س أثیرا عل ب ت ر الكواك و أكث اء .. وھ ره العلم ذلك یعتب ل
  ..  في المجموعة الشمسیة )الشمس الصغرى(بمثابة 

..  سنة ١٢رأینا كیف یدور المشترى حول الشمس دورة واحدة كل حوالي 
دة  رج حوالي سنة واح ل ب ي ك ت دورة .. ومعنى ذلك أنھ یمكث ف ذلك كان ل

اإلثنى عشر سنة للمشترى تعتبر دورة ھامة في حیاة اإلنسان بدءا من لحظة 
  .. میالده 

ل سن لما.. فمثال  غ الطف وغ ..  سنة ١٢ یبل ك ھو متوسط سن البل یكون ذل
ت  د أو البن غ سن .. سواء للول دما یبل دء ٢٤وعن و سن ب ك ھ ون ذل  سنة یك

سئولیة  ل الم ن .. تحم غ س دما یبل ھ ٣٦وعن ن تولی و س ك ھ ون ذل نة یك  س
ة  ز القیادی ن .. المراك غ س دما یبل صى ٤٨وعن ن أق و س ك ھ ون ذل نة یك  س

ى سن ..  سن الخبرة األعظم عطاء لھ وھي أیضا دما یصل إل  سنة ٦٠وعن
  .. یكون ذلك ھو سن تحقیق األھداف والبدء في التفكیر في التقاعد 
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ر .. أو علم البروج .. ویقول علماء األسترولوجي  ي العم ارق ف أن أفضل ف
 ١٢بین الزوج وزوجتھ ھو أن یكون الرجل أكبر من زوجتھ بمقدار حوالي 

ا اآلخر بوضوح في ھذه.. سنة   الحالھ سیكون بمقدورھما أن یرى كل منھم
ا  سا وھادئ ا سل ة .. ویكون التواصل بینھم روق أخرى ھام اك ف الطبع ھن وب

  لكن فارق اإلثنى عشر ھو أھمھا وأنسبھا .. مثل فارق الخمس سنوات 

روه  ك إعتب ولكون المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسیة فإن علماء الفل
سؤال .. وأیضا األورام .. وسع والنمو والوفرة مسؤال عن الت روه م ا إعتب كم

سان وھي  سم اإلن د"عن أكبر غدة في ج أتي " .. الكب دا وی أثیره جی ولكون ت
  " .. الرزق"و " الحظ"إعتبروه مسئوال عن .. بالخیر في معظم األحیان 

صار  و .. باخت وفرة والنم ظ وال رزق والح ن ال سئول ع شترى م الم
لجدول التالي یوضح باختصار شدید خصائص الشخص طبقا وا .. والتوسع

  : لموقع المشترى في خریطة میالده

  : كوكب زحل

من خصائص كوكب زحل ھو أنھ ثاني أكبر كواكب المجموعة الشمسیة بعد 
شترى  االت األرض .. الم ى مج وة عل الغ الق یم وب ضا عظ أثیره أی ذلك فت ل
ة  سئوال.. المختلف ك م اء الفل ره علم د إعتب ن وق زام ع سئولیة و اإللت  .. الم

روتین  ل أو .. ومسئوال عن القانون والنظام وال ضا العظام و التآك م أی ویحك
ادم  سن .. التق ار ال ضا كب م أی ت .. ویحك ة و .. و التوقی ضا الجدی م أی ویحك

ل  وح و العم صرامة و الطم ود .. ال دود والقی م الح ضا .. ویحك م أی ویحك
  إلخ  .. الخوف

  یوما أي حوالي ١٠٧٦٦ر دورة واحدة حول الشمس كل وكوكب زحل یدو
ل ..  سنة ٢٩.٥ دة ك ا ٣٠أي أنھ یدور حول الشمس دورة واح ..  سنة تقریب

لذلك یكتسب موالید كل عامین  ..  سنة٢.٥یمكث في كل برج حوالي أي أنھ 
و .. ونصف صفات مشتركة من صفات زحل  ك ھ ع ولكن األھم من ذل مواق

شمس و سبة لل ل بالن شترىزح ریخ والم رة والم ارد والزھ ر وعط  .. القم
  : مراكز زحل الداخلیة.. ونسمیھا 
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    : فمثال

ریخ  ب الم ع كوك ا م ل متطابق ب زح ت كوك شخص وكان د ال ون .. إذا ول یك
ع اآلخرین  ي سلوكھ م سیب أو .. الشخص ھنا ملتزما وجادا ف وال یحب الت

ھ ویبذل م.. اإلنحالل أو السلوك الجنسي المنحرف  ي عمل ارا ف .. جھودا جب
   .. الملتزم الجاد.. ونسمي ھذا المركز 

ا .. وإذا كان زحل مضادا في موقع المیالد لكوكب المریخ  سان ھن یكون اإلن
ا أو .. على عكس ما سبق  والمرأة ھنا مثال تحب أن تستغل جنسیا سواء منھ

ا  عیف .. إلیھ ھ أو ض ي عمل زم ف ر ملت ون غی ا یك ادة م ا ع شخص ھن وال
  ) .. المنحل( أو المتسیب المستغل.. ونسمي ھذا المركز .. إلنتاج ا

یالد  ریخ لحظة الم ى الم ا .. أما إذا كان زحل متعامدا عل شخص ھن یكون ال
لذلك فالشخص ھنا یسعد إذا كان ھو .. متمردا على اللوائح والنظم والقوانین 

ل  ان یع.. نفسھ صاحب العم دیدة إذا ك ات ش د یتعرض لعقوب ھ ق ي لكن ل ف م
ك  ى تل رده عل رة تم را لكث ارمة نظ وانین ص ضع لق ة تخ سات نظامی مؤس

المرأة ھنا قد تتمرد على سلطة زوجھا أو أبیھا ما لم تمنعھا عناصر .. النظم 
   .. المتمرد.. لكل ذلك نسمي ھذا المركز .. قویة أخرى في شخصیتھا 

  .. وھكذا 

   :كوكب أورانوس

لذلك إعتبره علماء الفلك المسئول عن  .. اإلھتزازاتكوكب أورانوس یحكم 
ھو المسئول .. وعلى المستوى الشخصي .. الزالزل والبراكین واألعاصیر 

ا  ل أنواعھ صبیة بك ورات الع ن الث صرعو .. ع سماني  .. ال صرع الج ال
ري  صرع الفك اطفي وال صرع الع ورات .. وال رد والث ن التم سئول ع وم

 المسئولیة مع بلوتو والمریخ عن ویشارك في.. واإلنفجارات .. اإلجتماعیة 
اب ف اإلرھ ي ..  والعن ضا ف شارك أی وس ی ك أن أوراون اء الفل ر علم واعتب

ن  سئولیة ع ةالم م العبقری ل دائ ة عم ي حال سان ف ل اإلن ل عق ھ یجع ث أن  حی
  .. بترددات عالیة 
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  :Personal Astro Number -الرقم الفلكي الخاص بكل شخص 

ب األ ى كوك سان عل ل إن ع أي لك رر م ھ وال یتك اص ب ي خ م فلك رض رق
ر  خص آخ شخص .. ش ذا ال یالد ھ ات م ن معلوم ن م رقم م ذا ال دد ھ ویتح

رى ر األخ ض العناص ى بع افة إل ستطیع  .. باإلض ي ی رقم الفلك ذا ال ن ھ وم
  .. الكومبیوتر إستخراج العدید من الخواص الشخصیة لھذا اإلنسان 

  : وجھ التقریبكیف یمكن حساب موقع القمر یوم میالدك على

  ..  قم باستخراج تاریخ میالدك الھجري من تاریخ میالدك المیالدي -١

ثال ١٩٨٢ أغسطس ٢٥إذا كنت من موالید : مثال یالدك ..  م م اریخ م إن ت ف
  ..  ھج ١٤٠٢ ذي القعدة ٥الھجري یكون 

یالدك -٢ اریخ م ن ت سي م رج الشم سب ب رج ..  إح ال ب ذه المث ي ھ و ف وھ
    العذراء

فإن برجك ) .. الھجري( من الشھر القمري ١كان یومك القمري ھو  إذا -٣
  القمري ھو نفسھ برجك الشمسي 

   أضف برجا واحدا لبرجك الشمسي كل یومین ونصف بعد ذلك -٤

ال ذراء : مث و الع شمس ھ رج ال د أن ب سابق نج اریخ ال ي الت ر .. ف وم القم وی
  : لذلك فإن برج القمر ھو .. ٥ھو ) یوم الشھر الھجري(

  برج العقرب = ٢+ برج العذراء  = ٢+ برج الشمس 

 إذا كنت من موالید منتصف الشھر القمري فإن برج قمرك یكون مضادا -٥
سك ) أو تطرح(بمعنى أن تضیف .. لبرج شمسك  .. ستة أبراج من برج شم

شھر  صف ال دود منت ي ح ود ف ثال ومول وس م رج الق د ب ن موالی ت م إذا كن ف
  ن الجوزاء القمري فإن برج قمرك یكو
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  متى تحتفل بعید میالدك

دوا  ذین ول وم ال س الی ي نف یالدھم ف وم م ال بی ى اإلحتف اس عل تعود معظم الن
و ٤فمثال إذا ولد شخص ما یوم .. فیھ  یالده ..  یولی د م ل عادة بعی راه یحتف ن
د ..  یولیو من كل عام ٤یوم  ل بعی ذلك ولكن من األفضل أن یحتف أس ب ال ب

  كیف؟ .. م أنسب من ذلك میالده في یو

وم .. على الشخص أن یحسب یوم میالده القمري  ا ی خص م فمثال إذا ولد ش
د ..  قمري ١٦.. فإن یوم مولده القمري ھو .. م ١٩٨٥ یولیو ٤ ألنھ یكون ق

ال .. ھج ١٤٠٥ شوال ١٦ولد في  وم لإلحتف سب ی ا ھو أن سب م ا نح فھیا بن
  :  مثال٢٠٠٦بعید میالده عام 

ام  ي ع وم ٢٠٠٦ف رى أن ی وم ٤ ن ق ی و یواف ري ٨ یولی و ٤ألن ..  قم  یولی
لذلك من األفضل أن یحتفل بعید .. ھج ١٤٢٧ جمادى ثاني ٨م یوافق ٢٠٠٦

وم .. میالده في شھر یولیو عندما یعود القمر إلى نفس حالتھ یوم مولده  أي ی
وم ..  قمري ١٦ ذلك یكون ی و ١٢وب ال ٢٠٠٦ یولی وم لإلحتف سب ی م ھو أن

ھ ألي .. یالده بعید م ر مناسب ل دا أو غی د ج وم بعی ك الی ھ إذا رأى أن ذل لكن
ة  ى زاوی ر عل دما یكون القم وم عن ذا الی ل بھ سبب فإنھ من الممكن أن یحتف

یالده ١٢٠ وم م ن ی ة م یالده ..  درج وم م ن ی ام م شرة أی د ع ى بع أي عل
و ٢في ھذه الحالة یكون یوم .. القمري  ضا ٢٠٠٦ یولی وم مناسب أی م ھو ی

  . لإلحتفال بعید میالده

  كیف تختارین زوجك

ة  ي النھای ا ف ار زوجھ ي تخت ي الت رأة ھ ث أن الم ض .. حی ي بع ذه ھ فھ
  : النصائح البسیطة التي قد تساعد في اختیار الزوج المناسب

سي - ١ سك الشم رج عری د ..  إذا كان برج قمرك ھو نفس ب ذا وضع جی فھ
ا) .. أنظري البند سادسا( رج بمعنى أنھ إذا ك ي ب ع ف یالدك یق وم م ر ی ن القم

سي(األسد مثال  د یكون ) .. بصرف النظر عن برجك الشم إن رجل األس ف
  . مناسبا لك
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ر - ٢ ھ یعتب شترى للرجل فإن ع الم ع موق ق م سي ینطب ك الشم ان برج  إذا ك
  . أیضا زوجا مناسبا لك

ا  إذا كانت زھرة الرجل ھي نفس برجك الشمسي فھذا الرجل یعتبر أیض- ٣
  . زوجا مناسبا لك

ضا زوجا - ٤ ر أی ھ یعتب  إذا كان مریخك ھو نفس برج العریس الشمسي فإن
  . مناسبا لك

ضا - ٥ ر أی ھ یعتب ل فإن ریخ الرج ع م س موق و نف ك ھ ع زھرت ان موق  إذا ك
  !والعكس صحیح.. زوجا مناسبا لك 

ضا - ٦ ر أی ھ یعتب  إذا كان موقع مریخك ھو نفس موقع مشترى العریس فإن
  ! والعكس صحیح..  مناسبا لك زوجا

وفرا ) أو نسبة كبیرة منھ(یا سعدك یا ھناكي إذا كان كل ما سبق .. أخیرا  مت
  ! وألف مبروك.. في عریسك 

  

  ما ھو حاكم الشخصیة وكیف یؤثر على اإلنسان

والجدول التالي یوضح .. كل برج من األبراج اإلثنى عشر لھ كوكب یحكمھ 
  : ذلك باختصار شدید

ھ كوكب الزھرة .. الحمل یحكمھ كوكب المریخ فبرج  ور یحكم .. وبرج الث
ارد  ب عط ھ كوك وزاء یحكم رج الج ح .. وب دول الموض ا للج ذا طبق وھك

زانفمثال إذا ولد شخص ما وكانت .. بعالیھ   یصبح زھرتھ تقع في برج المی
و  صیتھ ھ ام لشخ اكم الع رةالح ب الزھ ذا  .. كوك صیة ھ ك أن شخ ى ذل معن

ھ یكون نحو الشخص ھي شخ ام ل الم والتوجھ الع صیة محوریة محددة المع
شة  ون والفرف ل للفن ة والمی ات الحمیم صداقة والعالق سالم وال ا .. ال ل م وك

  .. یتعلق بخصائص كوكب الزھرة 
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فإن الحاكم العام ..  مثال زحل في برج الجديوإذا ولد الشخص وكان كوكب 
ددة ھنا تكون ال .. كوكب زحللشخصیتھ یكون  شخصیة محوریة أیضا ومح

رص  ة والح صرامة والجدی شدید وال وح ال و الطم ل نح ا تمی الم ولكنھ المع
ات  ي العالق تحفظ ف ل .. وال ب زح صائص كوك ق بخ ا یتعل ل م ى .. وك عل

  .. عكس الشخصیة السابقة 

دول  إن .. أما إذا ولد الشخص ولم یكن لدیھ أیا من المواقع المحددة في الج ف
صبح  شخص ی ذا ال ھ"ھ اكم ل صیة " .. ال ح سمى بالشخ دة"وی أو " .. المحای

ھ أو " .. العائمة" ث یمكن توجیھ ھ بحی ھ أو علی أثیر فی سھل الت ویكون من ال
  .. قیادتھ نحو إتجاھات مختلفة من شخصیات محوریة أخرى 

ا ..  للشخصیة أكثر من حاكمأما إذا ولد الشخص ولدیھ  تصبح الشخصیة ھن
ة و دیدة المحوری دیدة اش قش ام لعم دد الحك ا لع سمى ..  طبق صیة "وت الشخ

ة نھم " .. المركزی شخص لك ذا ال اق ھ م أعم رین فھ ى اآلخ صعب عل وی
ا .. یدورون في فلكھ بسھولة  وجیھھم طبق م وت ھ فھمھ سھل علی ویكون من ال

  !! لرغباتھ أو إرادتھ
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واھر لماذا یولد كثیر من عظماء التاریخ والمشاھیر مع توقیتات حدوث ظ

  كسوف الشمس أو خسوف القمر أو في ظل االصطفافات الفلكیة النادرة؟
  

ؤرة ضوئیة  ي ب شمس ف شمس تصبح ال سوف لل دوث ك نحن نعلم أنھ عند ح
ووي وضوئي واشعاعي عالي .. واحدة مع القمر واألرض  دماج ن وكأنھ ان

روج االث. الكثافة  ى ویقع ھذا االندماج البؤري النادر في برج معین من الب ن
شر  ة .. ع ة النجمی ن المجموع ة م ة قادم عاعات كثیف رض الش ھ یتع أي أن

ضاعفة . الخاصة بھذا البرج  رج مت ذا الب لذلك تصبح اشعاعات وصفات ھ
فإذا ولد أحد . آالف المرات عن صفات البرج العادیة في التوقیتات األخرى 

ى  ا عل ز بؤری ذي یترك ف ال ذا الضوء واالشعاع الكثی األشخاص في ظل ھ
طح األرض  ر .. س ة األث ون متعاظم الي تك شخص بالت ذا ال فات ھ إن ص ف

ق .. والتأثیر  ین لتحقی ارة واصرار ال یل وة ارادة جب شخص ق ذا ال ویكون لھ
  . .النجاح الحاسم أو التأثیر البالغ العمق في مجریات األمور من حولھ 

  
دث  ة تح ة ربانی ر ھي ظواھر إلھی إن ظواھر كسوف الشمس وخسوف القم

شري بتو ل الب دركھا العق ة ال ی شیئة إلھی در وم وم وبق ت معل ن هللا .. قی لك
رحمن  ي سورة ال ریم ف رآن الك ي الق ك ف ى ذل سبحانھ وتعالى یلفت نظرنا ال

  : قائال جلت حكمتھ
  

   )الشمس والقمر بحسبان ( 
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ر  سوف القم كما أن هللا سبحانھ وتعالى ینبھنا الى خطورة وأھمیة ظواھر خ
سوف ا ة وك ي دالل ة ف وم القیام ة لی شاھد الدائم ن الم ا م أن جعلھ شمس ب ل

ة وذل ذه الظواھر الكونی ي واضحة على التأثیر البالغ لھ الى ف ھ تع ي قول ك ف
  : سورة القیامة

  
یقول االنسان . وجمع الشمس والقمر . وخسف القمر . فإذا برق البصر 

  یومئذ أین المفر
  

ضا  ق أی شمس ینطب سوف ال ى ك ق عل ا ینطب ى وم ر وعل سوف القم ى خ عل
ة .. االصطفافات الفلكیة النادرة  ة الدق ة عالی التي تعتبر كمحطات زمنیة إلھی

زمن  اس ال ة .. لقی ة الھام وادث التاریخی أریخ للح ل .. وللت ة والتأم وللدراس
  . .وأخذ العبر 

  
ر  أثیر الخطی م الت ستطیعون فھ ترولوجي ی م االس ون لعل ون المتعمق والدارس

واھر ا ذه الظ حتھ لھ لوكھ وص سان وس فات االن ى ص ادرة عل ة الن .. لفلكی
ر .. بصورة أفضل من غیرھم  ا أكب ا نظرة أوضح وعمق ا یعطین العلم دائم ف

ذین ال .. لجمیع شئون حیاتنا  ع ال ذین یعلمون م ستوي ال ة ال ی ي النھای ألنھ ف
  . .یعلمون 
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متناھیة نسوق الیھم تواریخ وللذین یریدون معرفة طول الشھر القمري بدقة 

كسوفین كاملین للشمس حدثا في القرن العشرین تحت نفس الظروف الفلكیة 
  :  وذلك من واقع الجداول الفلكیة

  
    ١٩١١  ابریل  عام  ٢٩الكسوف االول حدث یوم _ 
  

    ١٩٩٥  ابریل  عام  ٢٩الكسوف الثاني حدث یوم  _  
  

سی سنة الشم ول ال ط ط ان متوس م ب ع العل رب م ي الق ات ٥ة الحقیق  عالم
  . . ) ٣٦٥.٢٤٢١٩( عشریة ھو 
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  آلة الزمن تكتشف تاریخ ھبوط سیدنا آدم الى األرض 
  

  بكل الحب وكل التواضع أھدي ھذا البحث الھام الى العالم أجمع 
  

  ! متى ھبط آدم إلى األرض؟
  

  أسامة السعداوي. د
  

علماء والمفكرین والباحثین من مختلف التخصصات ھذا السؤال حیر آالف ال
رة  ومن جمیع الجنسیات على مدى عمر الحیاة االنسانیة كلھا على سطح الك

یة  دة .. األرض نوات بعی ذ س ضا من ا أی الي أن شغل ب سؤال ی ذا ال ان ھ .. وك
وث  ن البح اقة م ة وش ة طویل اك رحل ت ھن سؤال كان ذا ال ى ھ ة عل ولالجاب

ي ش ة ف ة المكثف سانیة العلمی یة واالن وم الریاض ل العل صات مث تى التخص
ة  ة المترابطة والمتداخل وم المختلف رع العل وعلوم الكومبیوتر وغیرھا من أف

بعض  و .. مع بعضھا ال اریخي ھ سؤال الت ذا ال ى ھ ة عل ة االجاب ت بدای وكان
سالم  ھ ال وح علی ان ن وع طوف اریخ وق ن ت شرتھ ع درتھ ون ذي أص البحث ال

ة(باالستعانة بآلة الزمن ، والذي توصلت فیھ  ا ) الحقیقی ي اخترعتھ ى ، الت ال
  ) .. م. ق٦٨٧١ مارس ١٧(أن الطوفان العظیم حدث في 

  
اء  وح أن علم ان ن وع طوف اریخ وق ي عن ت شر بحث د ن وأذكر أنني قرأت بع
م  طفت معظ دما اص دث عن وح ح ان ن دیما أن طوف روا ق ود ذك ك الھن الفل

آلة (وقد أثبتت .. ة في برج الحوت كواكب المجموعة الشمسیة بصورة نادر
ل ) الزمن ة بالفع ذه النظری ضا أن .. صحة ھ ود أی ك الھن اء الفل ر علم م ذك ث

ة  ب المجموع م كواك طفت معظ دما اص ى األرض عن بط ال یدنا آدم ھ س
   .. الشمسیة بصورة نادرة في برج الحمل

  
سبان أل ي الح ھ ف ذي أخذت ھ كانت ھذه النظریة ھي الفرض العلمي األول ال ن

  .. افتراض منطقي ألسباب علمیة كثیرة ومتخصصة ال مجال لذكرھا ھنا 
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ة وال  ذه النظری على أن ھذا الفرض العلمي لیس كافیا وحده الثبات صحة ھ
ده  ھ أو یؤك د إذا .. بد من البحث عن فرض علمي آخر یدعم سي الب ت لنف ًقل

  .. من اللجوء لمعادلة ریاضیة واضحة ال لبس فیھا 
  

رة وبا ة الریاضیة المعب ي الدال ة ف شودة متمثل لبحث وجدت ھذه المعادلة المن
اریخ  ر الت شري عب اثر الب دل .. عن مقدار وسرعة التك ارة أخرى مع أو بعب

  : وسألت نفسي ھذا السؤال الھام.. الزیادة في التعداد السكاني في العالم 
  

شر  ان من الب اثر اثن ة لكي یتك ة الالزم دة الزمنی زوج وزوجة .. ما ھي الم
یال عن .. ھما آدم وحواء  د قل دد سكان ٦الى تعداد یزی سمة وھو ع ار ن  ملی

  !  بعد المیالد؟٢٠٠٠العالم سنة 
  

شریة  اة الب لقد انتھت جمیع البحوث في العالم كلھ الى أنھ من المؤكد أن الحی
  .. على سطح األرض بدأت بفرد واحد ھو آدم وزوجتھ ) العاقل(لالنسان 

   
نص مع الم ت ي الع سكانیة ف ادة ال ى أن الزی شري عل اثر الب ة التك املة .. ادل ش

وارث  روب والك سان والح وت االن صورة .. م د ب طة(تزی دل ) متوس بمع
ي (  ة ) ِأس ا للدال ع ) .. Exponential Function(أي طبق ت بوض ذلك قم ل

  : فرضیة ریاضیة عكسیة نصھا ما یلي
  

شر اآلن  داد الب ان تع رن(إذا ك ة الق شروننھای یال عن )  الع د قل ار ٦یزی  ملی
ون( ف ) ستة آالف ملی الزمن للخل ود ب ي نع ت لك ا من الوق م یلزمن سمة فك ن

  ! حتى نصل الى ما یقرب من الصفر؟
  

  ..وھكذا كان البد لنا من االستعانة بالدالة الریاضیة العكسیة 
reversed exponential curve زمن ذا ال دار ھ شاف مق ذه ..  الستك ي ھ وف

ادة ) واحد(لة الریاضیة نجد أن كل رقم صحیح الدا ا للزی یمثل ألف سنة طبق
  .. اللوغاریتمیة 

  
ا حوالي  ھ یلزمن د أن ف ٢٤وبتطبیق ھذه المعادلة نج ف سنة رجوعا للخل  أل

 ملیار ٦حتى نصل الى تعداد بشري یزید قلیال عن الصفر من مجمل حوالي 
  .. فرد 
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ذه النت ة لھ شتي بالغ ت دھ دار ٢٤یجة ألن حوالي وكم كان ف سنة ھي مق  أل
ھ محور دوران األرض ) سنة فلكیة عظمى واحدة( ا یقطع التي ھي مقدار م

  .. حول دائرة الفلك العظمى ) حركة النحلة(من زمن في حركتھ المخروطیة 
  

ى  ة العظم سنة الفلكی ة ال ي بدای ى األرض ف بط ال یدنا آدم ھ ك أن س ى ذل معن
ف التي نعیشھا اآلن والتي أو شكت على االنتھاء ولم یتبقى منھا اال حوالي أل

  ! عام فقط
   

ام   والي ع ي األرض ح زل ف سالم ن ھ ال یدنا آدم علی ستنتج أن س ذا ن ن ھ م
زمن(وقلت لنفسي إذا استخرجت .. قبل المیالد )  ألف٢٢ (٢٢٠٠٠ ة ال ) آل

اریخ  ذا الت رب من ھ ود یقت اء الھن ة العلم ا لنظری وط طبق فلكیا أن تاریخ الھب
ون  دا وتك دث مؤك سیكون الح شري ف اثر الب ة التك ا لمعادل سوب طبق المح

  : لذلك سألت نفسي سؤاال ھاما.. النظریة صحیحة في كلتا الحالتین 
  

د  متى تكون كواكب المجموعة الشمسیة في شبھ اصطفاف كامل؟ ھنا ال أری
ص  ي ألخ أن أرھق القارئ العزیز في شئون فلكیة متخصصة ومرھقة ولكن

   :ما یلي
  
ة – ١ ى حاف ع عل ي تق  أن المجموعة البطیئة لكواكب المجموعة الشمسیة الت

یجب أن )  بلوتو– نبتون –بلوتو (البوابة الخارجیة للمجموعة وھي كواكب 
ى  وط ال ق الھب تح طری ي لف شرط أساس د ك ط واح ى خ صطفة عل ون م تك

  ! األرض
  

تح ال ي ف ؤثر ف زي وم ر ومرك ا دور خطی ة لھ ة البطیئ ذه المجموع ال ھ مج
  . المغناطیسي لطریق الھبوط 

  
ة – ٢ ل منطق ذي یمث شترى ال و الم سیة وھ  أن أكبر كواكب المجموعة الشم

  . وسط المجموعة یجب أن یكون مصطفا أیضا 
  
 أن الشمس التي تمثل مركز المجموعة الشمسیة وبدایتھا یجب أن تكون – ٣

وكب.. أیضا على نفس محور االصطفاف الفلكي  أن ك م ب ع العل ي عطارد م
  . والزھرة ھما من توابع الشمس ویالزمانھا في كل تحركاتھا بصورة أزلیة 
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ضا – ٤ ر أی ون القم ب أن یك وط فیج وم الھب د ی ك تحدی د ذل ا بع  إذا أردن
  . مصطفا مع الشمس وباقي المجموعة 

  
  : وبناء على ذلك أصدرت األمر التالي الى آلة الزمن

  
وم>  یالد ٦٨٧١ مارس عام  ١٧  ابدأ البحث اعتبارا من ی ل الم لحظة ( قب

  ) . بدأ طوفان نوح علیھ السالم
  

ة >  ي للمجموع وین الفلك سب التك وم واح ا بی ف یوم الزمن للخل ع ب ارج
  . الشمسیة لكل یوم على حدة 

  
ع >  و تق ون وبلوت وس ونبت شترى وأوران ر والم اذا وجدت أن الشمس والقم

ط ال ع خ ة م ل ومتقاطع رج الحم ي ب ا ف ة جمیع ؤرة كونی ي ب م ف ك األعظ فل
  . توقف .. واحدة 

  
  . قم باعطاء تنبیھ صوتي > 
  

وین بالكامل >  وم االسبوع والتك ا وی ا وھجری قم باظھار تاریخ الیوم میالدی
  . على الشاشة 

  
ة  دة أربع وھكذا عزیزي القارئ ظلت آلة الزمن تعمل بصورة متواصلة لم

ملیة حسابیة في الثانیة الواحدة  ملیون ع١٥٠أیام متصلة بال انقطاع بسرعة 
 قبل المیالد فبدأت أشعر بالیأس من امكانیة ٢٢٤٠٠حتى وصل التاریخ الى 

  .. العثور على التاریخ المنشود 
  

وبینما كنت أفكر في انھاء عملیة البحث سمعت فجأة صوت االنذار الصوتي 
  . .الرائع آللة الزمن یأتي معلنا عن توصلھا الى التاریخ المنشود 

  
  :فنظرت الى الشاشة متلھفا فوجدتھا تعرض التاریخ التالي

  
     قبل المیالد ٢٢٦٨٨  مارس    عام   ٢٥الجمعة  

     قبل الھجرة  ٢٤٠٢٦  رمضان   عام   ٣٠        
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فأعدت البحث عدة .. إنھ تاریخ مذھل ونتیجة مذھلة جعلتني ال أصدق عیني 
صارا  ب اخت اریخ قری ن ت ن م رات ولك ة ال م ة ثابت ت النتیج ت فكان للوق

  .. فأیقنت من صحة النتیجة .. تتبدل 
  

ة  حة النظری دت ص ا أك ة ألنھ ة الرائع ذه النتیج ا بھ ا عظیم ت فرح فرح
ذین  ود ال ك الھن اء الفل ة علم حة نظری ضا ص عتھا وأی ي وض یة الت الریاض
ات  ة الثب درة التكنولوجی دیھم المق ن ل م یك سنین ول ات ال ذ مئ عوھا من وض

م  .. صحتھا ین(وھكذا أصبح ھذا التاریخ في حك ى ) الیق وط سیدنا آدم ال لھب
  .. األرض 

   
  بعد ذلك كان منطقیا أن نبحث عن تعداد سكان العالم 

  ..طبقا لھذه النظریة عبر القرون المختلفة 
  

  : تعداد سكان العالم
  

م ٢٠٠٠سیكون  تعداد سكان العالم في نھایة القرن العشرون حوالي سنة  > 
  ) ..  ملیار نسمة أو ما یزید قلیال٦حوالي  (ھو
  

  ) ..  ملیون نسمة٨٠٠حوالي (ھو )  میالدیة١(تعداد سكان العالم سنة > 
  

نة >  الم س كان الع داد س یالد٣٠٠٠(تع ل الم وین )   قب ة تك ي بدای أي ف
  ) .. ملیون نسمة٤٠حوالي (األسرات في التاریخ المصري القدیم ھو 

  
وح ھو )  قبل المیالد٧٠٠٠(ام تعداد سكان العالم ع>  ان ن أي في عھد طوف
  ) ..  ألف نسمة٧٤٠حوالي (
  

ام >  الم ع كان الع داد س یالد١٠٠٠٠(تع ل الم و )  قب والي (ھ ف ٣٧ح  أل
  ) .. نسمة
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  : تعداد سكان مصر
  

ام >  صر ع كان م داد س یكون تع و ) م٢٠٠٠(س والي (ھ ون ٧٠ح  ملی
  ) .. نسمة

  
حوالي (أي بالقرب من الفتح العربي ھو ) م٦٠٠(تعداد سكان مصر عام > 
  ) ..  ملیون نسمة١٧

  
  ) ..  ملیون نسمة٩.٥حوالي (ھو )  م١(تعداد سكان مصر عام > 
  

و ھو )  قبل المیالد٢٨٠٠(تعداد سكان مصر عام >  أي في عھد الملك خوف
  ) ..  ألف نسمة٥٨٠حوالي (
  

ا األر اء الجیولوجی رف أن علم ا أن نع دھش حق ن الم ا وم یة والجیولوجی ض
سان  ون االن تحالة أن یك ى اس وح ال اروا بوض سان أش وم االن ة وعل الفلكی

ر من ) العاقل( ل أكث رة األرضیة قب ى سطح الك د عل ف عام ٢٤قد تواج  أل
ى .. على وجھ التحدید  ة ال ساویة كل ١٢وقسموا ھذه الفترة الزمنی سما مت  ق

ام  ي ع ھ ألف سم مدت سمى م.. ق سم م ل ق ى ك وا عل صر وأطلق ل الع ین مث ع
  .. الخ .. الجلیدي وعصر الھجرات والعصر الحجري والعصر المائي 

  
سان  ق باالن ا یتعل ا فیم ل(أم ر عاق شوء ) الغی ة ن ي مرحل ل ف ر بالفع د م فق

سنین  ات اآلالف من ال ى مئ ى األرض .. وارتقاء طویلة تصل إل وعاش عل
ي األرض  ل ف شیر بوض.. وسبق وجود آدم العاق ات ت ل الحفری ى وك وح ال

  .. ذلك 
  

اء  شوء واالرتق شھیرة للن ن ال ة داروی ا نظری ونحن ال نستطیع أن نھمل تمام
اء ) أعمى(بعد أن آمن بھا العالم كلھ إیمانا  ل العلم ى آراء ك دون االستماع ال

حیحة .. فیما یتعلق بذلك  ة ص إن نظریة داروین للنشوء واالرتقاء ھي نظری
د د ح ا تنتھي عن ك لكنھ ي ذل دال ف سان ال ج دء وجود االن ل(ود ب ى ) العاق ال

ة .. األرض  وتن للحرك حیحة ، تماما مثلما انتھت نظریة نی ة ص وھي نظری
ي التحرك ، أیضا  سام ف عند حدود النظریة النسبیة ألینشتین عندما تبدأ األج

  .. بسرعات تقترب من سرعة الضوء 
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ضون ي غ ضاعف ف الم سیت كان الع داد س ضا أن تع ذكر أی دیر بال ضع وج  ب
ع  ا یتب ى كوكب األرض وم ل عل أ ثقی عشرات من السنین وھو ما سیلقي بعب
ود  د تع ى ق ة عظم وارث طبیعی دوث ك دد بح ا یھ ة مم ساد للبیئ ن ف ك م ذل

شري .. بالبشریة إلى نقطة البدایة  شأ ب دة ون أي بدایة سنة فلكیة عظمى جدی
م إن.. وھو ما أبلغنا بھ المولى سبحانھ وتعالى في قولھ .. جدید  ھ یبدأ الخلق ث
د .. یعیده  وقد كرر المولى ھذه العبارة عدة مرات في القرآن الكریم مما یؤك

  .. أھمیتھا القصوى 
  

  مھندس أسامة السعداوي . الباحث د
  م ١٩٩٥نوفمبر 

 
  

  .. المراجع 
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  : سطور عن المؤلف

  
  أسامة أحمد محمد إسماعیل السعداوي : االسم 

  أسامة السعداوي : الشھرة اسم 
   میالدیة ١٩٤٥مایو  ١٦من موالید االسكندریة في 

  

  
  

رادار أ>  وم ال تاذ عل صریة وأس سلحة الم وات الم اء الق ار علم د كب .. ح
سكریة  خریج  ة الع ة الفنی د د.. الكلی وث . عمی رع البح یس ف ـندس رئ مھ

   .. والتطورات بكلیة الدفاع الجوي سابقا
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  .. لى الدرجات النھائیة في معظم مواد شھادة الثانویة العامة حاصل ع> 
ة >  ن الكلی دا م د ج دیر جی ة بتق حاصل على بكالوریوس الھندسة الكھربی

  .. الفنیة العسكریة 
ة >  ة الفنی ن الكلی از م دیر امتی رادار بتق وم ال ستیر عل ى ماجی ل عل حاص

  .. العسكریة 
ة الصحیحة  ااستـنباطحاصل على الدكتوراه في في >  إلشارات الراداری

ة  صناعیة والطبیعی شوشرة ال اط ال ن أوس ن .. م ة م راف نخب ت إش تح
   .. األساتذة األجانب المرموقین

دفاع الجوي . دعمید >  ة ال مھندس رئیس فرع البحوث والتطورات بكلی
  .. سابقا 

ة المھندسین >  حاصـل على وسام و وشاح اإلستحقاق و الجدارة من نقاب
   .. م١٩٩٢ عام المصریین

  .. مكتشف سر النظریة الھندسیة الحقیقیة لبناء األھرامات > 
  .. مكتشف نقطة الصفر لحساب الزمن عبر التاریخ > 
ل >  ا قب التقویم الھجري ألعوام م واضع نظریة الرقم القمري للحساب ب

  .. الھجرة 
امة >  دس أس ة المھن م آل رف باس ي تع ة الت زمن الثانی ة ال رع آل مخت

    .. داويالسع
سلحة >  وات الم ي الق مھ ف سجلة باس رى م ات كب ة اختراع ھ ثمانی ل

  .. المصریة 
ن >  ر م ھ كثی ذتھا عن ي أخ ة والت ات االلكترونی ن المخترع د م ھ العدی ل

  .. الشركات العالمیة 
ة >  شكیالت البری خاض حرب االستنزاف وحرب أكتوبر المجیدة في الت

  .. للدفاع الجوي 
ن اال>  د م ھ العدی وم ل ي عل ة ف اث الھام شافات واالبح اریخ وكت ك الت الفل

  . المختلفةوعلوم المصریات واللغة المصریة القدیمة 
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  كتاب آلة الزمن 
  

  ٩٧  /  ٨٦٠٦     بدار الكتب المصریة رقم اإلیداع 
  

   ٩٧٧ - ١٩ - ٣٧٨٨الترقیم الدولي    
  
  

  الطبعة الثانیة 
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١٥٩  


